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الجميلة الفنون/بغداد جامعة429علميللبنين جواد مصطفى اعداديةعليوي الكريم عبد الجليل عبد كرار1101511015054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة386علميللبنين اليمن اعداديةاحمد علي أحمد محمد2101511016095

الزراعة/بغداد جامعة426علميللبنين البراق صاحب اعداديةوسمي محمد صالح وسمي3101511035075

العلوم/المستنصرية الجامعة489علميللبنين المسائية الصقر ثانويةشريف سليمان جدعان ليث4101511208016

الزراعة/بغداد جامعة421علميللبنات دجلة ثانويةابراهيم مهدي محمد البتول5101512095007

الزراعة/بغداد جامعة398علميللبنات اجنادين اعداديةمحمد الجبار عبد خضر رسل6101512120051

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة416ادبيللبنين القدس اعداديةجبير رجب رافع نافع7101521014072

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372ادبيللبنين العامرية اعداديةاسماعيل محمد ثامر احمد8101521020007

اللغات/بغداد جامعة435ادبيللبنين الشباب ثانويةحسين مجيد وادي الهادي عبد9101521023014

الجميلة الفنون/بغداد جامعة388ادبيللبنات الفردوس ثانويةشالل حسين اللطيف عبد زهراء10101522090029

اآلداب/العراقية الجامعة394ادبيللبنات البطولة اعداديةساير ابراهيم عدنان نور11101522110132

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة411ادبيللبنات فلسطين اعداديةشنين محسن غالب علياء12101522114022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377ادبيللبنات الفاروق اعداديةصالح علوان احمد رسل13101522119012

الطب/الفلوجة جامعة672.9علميالخضراء-المتميزين ثانويةجواد محمد رائد القاسم14101611002028

الصيدلة/المستنصرية الجامعة648.6علميالخضراء-المتميزين ثانويةعلي توفيق مؤتمن الحميد عبد15101611002049

االسنان طب/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة652.1علميالخضراء-المتميزين ثانويةمحمد جاسم احمد محمد16101611002080

األسنان طب/الموصل جامعة636علميالخضراء-المتميزين ثانويةمحسن سعدون فاضل محمد17101611002088

الصيدلة/المستنصرية الجامعة677.2علميالخضراء-المتميزين ثانويةراشد عبد جمعه مصطفى18101611002096

االسنان طب/القادسية جامعة645علميللبنين الكرخ ثانويةسوادي عباس نبيل محمد19101611003096

الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596علميللبنين المأمون اعداديةعلي الخالق عبد عمار طه20101611006027

التطبيقية الحيوية التقانات/النهرين جامعة608علميللبنين الغزالية اعداديةسلمان خلف جمعة كاظم21101611008080

الصيدلة/االنبار جامعة639علميللبنين الرافدين اعداديةخليل حسين طاهر علي22101611009040

الهندسة/الموصل جامعة593علميللبنين الرافدين اعداديةثلج جميل عادل عمر23101611009048

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596علميللبنين ضاري الشيخ اعداديةمطر خلف يعقوب محمد24101611010025

االسنان طب/تكريت جامعة647علميللبنين الخضراء اعداديةعباس أحمد رياض طارق25101611013094

الصيدلة/االنبار جامعة635علميللبنين الخضراء اعداديةمحمد مصطفى غسان هللا عبد26101611013134

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة553علميللبنين الخضراء اعداديةصالح أحمد محمد فهد27101611013182

الزراعة/بغداد جامعة419علميللبنين اليمن اعداديةسلمان حمدان ضياء احمد28101611016011

الهندسة/تكريت جامعة563علميللبنين المصطفى اعداديةاحمد داود عباس احمد29101611017010

الزراعة/بغداد جامعة443علميللبنين المصطفى اعداديةاحمد زهير فراس زهير30101611017047

العلوم/بغداد جامعة481علميللبنين المصطفى اعداديةاحمد زهير فراس طه31101611017061
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بغداد/ التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة458علميللبنين االمين اعداديةحسين حميد خالد شاهر32101611018047

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602علميللبنين الكندي اعداديةأحمد أكرم ثائر أحمد33101611019003

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة462علميللبنين الكندي اعداديةشحاذة محمد محي أحمد34101611019016

الكندي طب/بغداد جامعة683علميللبنين الكندي اعداديةمغير خليف علي زيد35101611019067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423علميللبنين الكبرى بدر اعداديةجبر جسام بدر طه36101611021012

الطب/االنبار جامعة671علميللبنين المثنى اعداديةمبارك نصر طارق بكر37101611022021

النفط/الهندسة/بغداد جامعة642علميللبنين المنصور اعداديةزكي محمد عادل محمد هللا عبد38101611026167

الطب/بغداد جامعة692.8علميالحارثية-المتميزين ثانويةتوفيق حجاز احمد انمار هللا عبد39101611028041

العلوم/بغداد جامعة562علميللبنين البراق صاحب اعداديةكسوب نجاد الرحمن عبد محمد40101611035080

الصيدلة/بغداد جامعة657علميللبنات السياب ثانويةبديوي ابراهيم كرجي مريم41101612077086

العلوم/النهرين جامعة572.8علميالمنصور-  المتميزات ثانويةشهاب منير عمر ديمه42101612078023

الهندسة/النهرين جامعة619.7علميالمنصور-  المتميزات ثانويةابراهيم رشيد وليد مفاز43101612078073

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة628علميللبنات حطين ثانويةخلف حاتم صفاء زمرود44101612079018

الهندسة/المستنصرية الجامعة541علميللبنات حطين ثانويةاغوان فندي مصطفى يقين45101612079051

الهندسة/المستنصرية الجامعة540علميللبنات الفضيلة ثانويةحمد علي رزاق ندى46101612084044

الهندسة/المستنصرية الجامعة558علميللبنات الفضيلة ثانويةحمد علي رزاق هدى47101612084052

للبنات التربية/العراقية الجامعة452علميللبنات االهلية التفوق اعداديةباهض عريبي فارس فاطمه48101612086114

الهندسة/المستنصرية الجامعة568علميللبنات االهلية التفوق اعداديةضعيف اسماعيل عالوي مينا49101612086140

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة442علميللبنات الفردوس ثانويةحسن حمزه سمير سجى50101612090046

العلوم/االنبار جامعة502علميللبنات الجامعة ثانويةحسين كامل علي دينا51101612091046

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة486علميللبنات اليرموك ثانويةمغير خليف علي فرح52101612093022

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة465علميللبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةسلمان خميس اياد جنان53101612094017

األسنان طب/بغداد جامعة670علميللبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةخليل حميد هذال رونق54101612094028

العلوم/بغداد جامعة525علميللبنات دجلة ثانويةعلي محمد بالل فاطمه55101612095061

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة500علميللبنات سلمة ام ثانويةحسين عباس خضير آيه56101612097001

الهندسة/المستنصرية الجامعة576علميللبنات سلمة ام ثانويةعبد حسن الوهاب عبد مناسك57101612097038

االسنان طب/المستنصرية الجامعة660علميللبنات النبوغ ثانويةشكر فاضل مهند هبه58101612098048

االسنان طب/المستنصرية الجامعة658علميللبنات نوفل بن ورقة ثانويةابراهيم عزيز واثق رند59101612099025

االسنان طب/المستنصرية الجامعة659.4علميالخضراء-  المتميزات ثانويةالقادر عبد قحطان القادر عبد الهام60101612100009

الصيدلة/المستنصرية الجامعة668.2علميالخضراء-  المتميزات ثانويةزرزور خلف هللا عبد رقيه61101612100027

الطب/المستنصرية الجامعة678علميللبنات االنفال اعداديةهللا عبد الجبار عبد الرحمن عبد رقيه62101612101041
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الصيدلة/بغداد جامعة671علميللبنات االنفال اعداديةحسن هللا  عبد فائز زينب63101612101052

االسنان طب/العراقية الجامعة657علميللبنات االنفال اعداديةعداي محمد ناصر سراء64101612101064

الصيدلة/بغداد جامعة652علميللبنات االنفال اعداديةحبيب احمد سمير نورهان65101612101116

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة637علميللبنات الوثبة ثانويةاحمد كريم حسين بتول66101612105007

الهندسة/العراقية الجامعة576علميللبنات البطولة اعداديةحسن عبد محمد مريم67101612110118

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة622علميللبنات غريب ابي ثانويةحسون عبد كاظم جنان68101612111014

االسنان طب/االنبار جامعة649علميللبنات غريب ابي ثانويةصالح مهيدي حميد الرا69101612111050

العلوم/بغداد جامعة599علميللبنات غريب ابي ثانويةعلي جدوع محمد ميس70101612111055

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة615علميللبنات الرسالة اعداديةمحمد احمد هشام آية71101612115003

المواد هندسة/بابل جامعة562علميللبنات الرسالة اعداديةحمد محمد جاسم رنين72101612115060

الطب/بغداد جامعة686.8علميللبنات الرسالة اعداديةهادي علي محمد زينب73101612115076

العلوم/المستنصرية الجامعة502علميللبنات الرسالة اعداديةحسن حسين حسن فاطمه74101612115139

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة499علميللبنات الرسالة اعداديةحريش مكي علي هاجر75101612115189

العلوم/النهرين جامعة554علميللبنات العامرية اعداديةالوهاب عبد احمد حيدر اسراء76101612118003

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة495علميللبنات العامرية اعداديةمهدي احمد حاتم شمس77101612118106

األسنان طب/الموصل جامعة641علميللبنات الفاروق اعداديةعباس عفتان نوري انسام78101612119009

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة551علميللبنات اجنادين اعداديةالحميد عبد صبار أياد أيمان79101612120004

العلوم/بغداد جامعة515علميللبنات اجنادين اعداديةفياض عالوي خالد عائشه80101612120110

القانون/بغداد جامعة549علميللبنات العربي التراث ثانويةمعن خنجر علي زينب81101612123037

الصيدلة/كربالء جامعة642علميللبنات العربي التراث ثانويةمحمد داود عامر هدير82101612123073

للبنات العلوم/بغداد جامعة491علميللبنات السعدية حليمة ثانويةعلوان شياع محمد اقبال83101612129001

العلوم/بغداد جامعة514علميللبنات المسائية اسوان ثانويةمحمد جاسم العزيز عبد لبنى84101612221019

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة525ادبيللبنين الرائد ثانويةاحمد محمد باسم محمد85101621001020

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة376ادبيللبنين الرافدين اعداديةياس محمود طه عمر86101621009042

اآلداب/العراقية الجامعة413ادبيللبنين الرافدين اعداديةياس محمود رعد منير87101621009060

اآلداب/بغداد جامعة442ادبيللبنين ضاري الشيخ اعداديةعلي فاضل اياد عمر88101621010034

االعالم/العراقية الجامعة445ادبيللبنين الخضراء اعداديةمؤنس ياسر خالد محمد89101621013049

األعالم/بغداد جامعة459ادبيللبنين جواد مصطفى اعداديةطاهر جميل صباح حسين90101621015011

اللغات/بغداد جامعة448ادبيللبنين جواد مصطفى اعداديةفهد قاسم محسن حيدر91101621015018

اآلداب/المستنصرية الجامعة411ادبيللبنين اليمن اعداديةخلف ابراهيم الفتاح عبد عمر92101621016073

القانون/بغداد جامعة581ادبيللبنين االمين اعداديةهندي حميد سعود محمود93101621018030
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واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة488ادبيللبنين الكبرى بدر اعداديةسعيد خلف حميد القادر عبد94101621021025

اللغات/بغداد جامعة484ادبيللبنين الكبرى بدر اعداديةحسون مجيد احمد مصطفى95101621021041

التربية/المستنصرية الجامعة442ادبيللبنين الشباب ثانويةطه خلف عباس احمد96101621023002

اآلداب/بغداد جامعة417ادبيللبنين سيبويه ثانويةغزال محمد علي احمد97101621032006

الجميلة الفنون/بغداد جامعة447ادبيللبنين البراق صاحب اعداديةحمد عوسج احمد سفيان98101621035029

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة424ادبيللبنين الواسطي ثانويةصالح محمود حسن يوسف99101621040049

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة441ادبيللبنين ياسر بن عمار ثانويةعلي محسن عماد محمد100101621052018

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة396ادبيالمختلطة اإلرادة ثانويةحميد صباح حكيم احمد101101621156024

اللغات/بغداد جامعة438ادبيللبنات الفضيلة ثانويةابراهيم غازي ابرهيم زينب102101622084015

اللغات/بغداد جامعة439ادبيللبنات العربي الكفاح ثانويةمحمد خلف خالد امنه103101622092005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة513ادبيللبنات البيان اعداديةعايد جبار موسى زهراء104101622096035

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة488ادبيللبنات البيان اعداديةكاظم رحيم رائد هدى105101622096075

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة553ادبيللبنات نوفل بن ورقة ثانويةمحمود خالد انس زينب106101622099032

القانون/المستنصرية الجامعة538ادبيللبنات االنفال اعداديةجراد دللي فالح براء107101622101015

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة525ادبيللبنات االنفال اعداديةمحمد داود عارف يسر108101622101082

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة523ادبيللبنات الحكمة ثانويةحسن احمد ياسين طيبه109101622107030

التربية/المستنصرية الجامعة444ادبيللبنات الحكمة ثانويةجبار الستار عبد احمد مها110101622107043

للبنات التربية/بغداد جامعة444ادبيللبنات البطولة اعداديةحسين منصور فالح تقوى111101622110032

التربية/المستنصرية الجامعة448ادبيللبنات غريب ابي ثانويةمزعل حبيب قاسم فاطمه112101622111044

القانون/بغداد جامعة614ادبيللبنات المعراج اعدايةياسين حاتم جاسم سليمه113101622113032

االعالم/العراقية الجامعة436ادبيللبنات فلسطين اعداديةحسين عكله محمد عال114101622114015

اللغات/بغداد جامعة443ادبيللبنات اجنادين اعداديةهللا عبد ماجد محمد طيبه115101622120066

الترجمة/اآلداب/العراقية الجامعة405ادبيللبنات العربي التراث ثانويةمحمد حسن وليد آيات116101622123001

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة516ادبيللبنات العربي التراث ثانويةموسى فاضل صالح تبارك117101622123012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة502ادبيللبنات العربي التراث ثانويةعبود الرزاق عبد سعد دينا118101622123019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة501ادبيللبنات العربي التراث ثانويةعلي محمد حسن رعد سعاد119101622123041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379علميللبنين السيدية اعداديةابراهيم خليل احمد مصطفى120111511004256

الزراعة/بغداد جامعة406علميللبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةاسماعيل رشيد ظافر ليث121111511009105

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة446علميللبنين الروافد اعداديةحمد عبد قاسم مصطفى122111511025105

الزراعة/بغداد جامعة414علميللبنات هند اعداديةجاسم الخضر عبد حسن منار123111512079052

الزراعة/بغداد جامعة402علميللبنات التعاون اعداديةمحمد كريم شهيد صفا124111512105074
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388ادبيللبنين المعارف اعداديةهللا عبد قاسم سامي حمزة125111521005026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366ادبيللبنين الثوار ثانويةفاضل حسن فالح حسن126111521012020

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة416ادبيللبنين دمشق اعداديةخلف ابراهيم حميد الكريم عبد127111521021073

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة391ادبيللبنين الروافد اعداديةعاشور نجم حامد حارث128111521025017

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة388ادبيللبنين الشاكرين اعداديةعلي حسن لطيف مهند129111521029119

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361ادبيللبنين المسائية العال ثانويةهللا عبد محمد جاسم سامر130111521203119

اآلداب/العراقية الجامعة393ادبيللبنين المسائية العال ثانويةسطاي اللطيف عبد احمد عمر131111521203214

الفلسفة/اآلداب/بغداد جامعة407ادبيللبنات االمال اعداديةحسن احمد حمزه االء132111522070010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة376ادبيللبنات االمال اعداديةاحمد داود هادي رسل133111522070040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368ادبيللبنات البتول اعداديةعودة خلف محمد سرى134111522072062

للبنات التربية/العراقية الجامعة414ادبيللبنات عائشة ثانويةفواز عبود صالح غفران135111522082055

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة429ادبيللبنات حماة اعداديةحمود علي حسين علياء136111522084100

للبنات التربية/العراقية الجامعة407ادبيللبنات حماة اعداديةعوده ابراهيم كامل نور137111522084130

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة438ادبيللبنات السعدية حليمة ثانويةيوسف ضاري ثامر سرى138111522087015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386ادبيللبنات تبوك ثانويةسلمان داود سليم سجى139111522102035

اآلداب/المستنصرية الجامعة423ادبيللبنات المصطفى اعداديةعبود نجم محمود سرى140111522110082

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة437ادبيللبنات البارئ ثانويةحمادي ابراهيم حمادي بشائر141111522119001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392ادبيللبنات الرباط ثانويةعناد نايف علي نورس142111522121044

اآلداب/المستنصرية الجامعة408ادبيللبنات المعرفة ثانويةفارس محمود عامر سارة143111522133025

الفلسفة/اآلداب/المستنصرية الجامعة403ادبيالمختلطة المربد ثانويةهاني اسماعيل حسين زهراء144111522152002

االطفال رياض/ للبنات التربية/بغداد جامعة421ادبيللبنات المسائية الوفاء ثانويةحسن كزار هادي ضمياء145111522220032

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة600علميللبنين الفارابي اعداديةعلوان الكاظم عبد علي احمد146111611002010

واالقتصاد االدارة/الفلوجة جامعة413علميللبنين السيدية اعداديةمجيد احمد رعد هللا عبد147111611004121

الهندسة/بغداد جامعة614علميللبنين السيدية اعداديةشاكر وليد خالد عمر148111611004152

الصيدلة/بابل جامعة645علميللبنين المعارف اعداديةعريبي خليل ضياء علي149111611005097

الصيدلة/بغداد جامعة676علميللبنين المعارف اعداديةكاظم مهدي كاظم علي150111611005101

الهندسة/سامراء جامعة587علميللبنين المعارف اعداديةرشيد طالب محمد مبين151111611005125

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة500علميللبنين المعارف اعداديةعريبي خليل ضياء منتظر152111611005164

الطب/النهرين جامعة676علميللبنين الفقار ذو اعداديةسلمان هللا عبد باسم جعفر153111611006029

الصيدلة/بابل جامعة642.1علميالمتميزين ثانويةاسماعيل مخيلف محمود مصطفى154111611010044

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة439علميللبنين الجديد العراق اعداديةعليوي سلمان داود طه155111611011063
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الهندسة/كربالء جامعة615علميللبنين العامل اعداديةسرحان اسماعيل القادر عبد حيدر156111611015046

التربية/المستنصرية الجامعة454علميللبنين نصر نبوخذ اعداديةموسى حسين سعد سيف157111611016068

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة442علميللبنين نصر نبوخذ اعداديةفرهود هادي فالح مصطفى158111611016153

االسنان طب/كركوك جامعة651علميللبنين تطوان اعداديةعبد حميد محمد الحكم159111611018021

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/االنبار جامعة467علميللبنين تطوان اعداديةحمادي خلف جمعة امير160111611018022

العمارة/العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة626علميللبنين دمشق اعداديةعطيوي ناجي ياسين طه161111611021097

اللغات/بغداد جامعة469علميللبنين العلمية المحمودية اعداديةحسين جبار موفق سجاد162111611023039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586علميللبنين العلمية المحمودية اعداديةعبد درع سعد ليث163111611023073

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588علميللبنين الروافد اعداديةسند حسين مخلف الرقيب عبد164111611025056

الطب/بغداد جامعة686علميللبنين العلمية الروابي اعداديةخلف نجم كريم امين165111611026031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576علميللبنين العلمية الروابي اعداديةضيدان عباس حسين محمد166111611026189

العلوم/بغداد جامعة495علميللبنين الحكيم اعداديةسلمان جعفر سلمان علي167111611032064

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة400علميللبنين العابدين زين ثانويةصيوان عويد محمود بارق168111611037022

الصيدلة/المستنصرية الجامعة650علميللبنين العابدين زين ثانويةمحيسن كاظم كريم مصطفى169111611037132

االسنان طب/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة651.9علميللمتميزين المصطفى ثانويةعبيد حامد ياسر غيث170111611050017

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة425علميالمختلطة االبتكار ثانويةهنو خضير ياس احمد171111611151014

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة499علميللبنين مسلمة بن محمد ثانويةهدالن حاتم اللطيف عبد حاتم172111611156033

الهندسة/بغداد جامعة594علميللبنات العزة ثانويةالكريم عبد العزيز عبد بهاء وهج173111612060035

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة452علميللبنات األمل اعداديةشهاب كاظم عبد ابتسام174111612065001

العلوم/بغداد جامعة546علميللبنات  النموذجية البياع ثانويةسوادي زيد عبد احمد رقية175111612066014

الهندسة/المستنصرية الجامعة547علميللبنات  النموذجية البياع ثانويةداود علي عباس صفا176111612066032

العلوم/بغداد جامعة545علميللبنات النهضة ثانويةخماس خليف محمد ابتهال177111612067004

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة467علميللبنات النهضة ثانويةفهد مذكور كريم شهد178111612067082

العلوم/بغداد جامعة528علميللبنات النهضة ثانويةسعيد محمد احمد السالم عبد غفران179111612067099

الصرفة للعلوم التربية/االنبار جامعة478علميللبنات النهضة ثانويةعبد معيوف محمود منال180111612067114

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة418علميللبنات الجمهورية اعداديةعباس هللا عبد كريم أمنه181111612068003

الصيدلة/القادسية جامعة632علميللبنات الجمهورية اعداديةحمزه كريم مكي بنين182111612068026

الحاسوب/ للبنات العلوم/بغداد جامعة503علميللبنات الجمهورية اعداديةحسين ناصر جمال رقيه183111612068046

العلوم/بغداد جامعة489علميللبنات الجمهورية اعداديةفهد عدنان طارق رند184111612068048

العلوم/المستنصرية الجامعة541علميللبنات رقية اعداديةحسين عبد محمد رفاه185111612069010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422علميللبنات االمال اعداديةحنيت جندي محمد بتول186111612070025
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الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة608علميللبنات االمال اعداديةاحمد قدوري غني سيناء187111612070088

الصيدلة/الكوفة جامعة634علميللبنات االمال اعداديةصالح محمد قاسم نور188111612070139

العلوم/المستنصرية الجامعة472علميللبنات التقى اعداديةفارس حامد هللا عبد فوزية189111612071107

الهندسة/المستنصرية الجامعة543علميللبنات البتول اعداديةصياح شالل ردام تماره190111612072030

األسنان طب/بغداد جامعة660علميللبنات البتول اعداديةفرحان عبد محمود هدى191111612072128

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة624علميللبنات العذراء مريم اعداديةعلوان حسن رعد ميالد192111612073109

الهندسة/بغداد جامعة633علميللبنات الزهراء فاطمة ثانويةعبد متعب قهار فاطمه193111612075061

التمريض/بغداد جامعة577علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةجبر محمد رافع حوراء194111612076037

العلوم/بغداد جامعة507علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةمحسن صباح فاضل نور195111612076130

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة506علميللبنات النطاقين ذات ثانويةحسن فضل عباس داليا196111612077010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة599علميللبنات النطاقين ذات ثانويةحريز هندي حسن زينب197111612077022

الهندسة/العراقية الجامعة576علميللبنات هند اعداديةابراهيم مهدي محمد ابرار اسماء198111612079002

الزراعة/بغداد جامعة418علميللبنات هند اعداديةمحمد فواز خلدون رانيه199111612079019

الهندسة/بغداد جامعة637علميللبنات هند اعداديةعلي عباس ماجد رفيده200111612079022

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة462علميللبنات هند اعداديةجاسم سفان سعيد هبه201111612079055

اآلداب/القادسية جامعة430علميللبنات المحمودية اعداديةرهيف عبد حدود رنده202111612080057

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587علميللبنات المحمودية اعداديةمحمد جاسم حميد ساره203111612080074

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547علميللبنات المحمودية اعداديةمحاري جوده حامد نسرين204111612080137

الطب/كربالء جامعة664علميللبنات المختار عمر اعداديةفرحان سلوم محمود شيماء205111612081025

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة511علميللبنات عائشة ثانويةعلي عبد محمد ندى206111612082071

التمريض تقنيات/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة516علميللبنات حماة اعداديةزنبور خليفه حسين ساره207111612084082

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة408علميللبنات حماة اعداديةنجم نعمه محمد غصون208111612084101

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة617علميللبنات حماة اعداديةعلي محمد طه محمود هاله209111612084149

الطب/بابل جامعة665علميللبنات عشتار ثانويةعبد خليل فارس سارة210111612086019

الهندسة/بغداد جامعة579علميللبنات عشتار ثانويةعبد احمد مثنى هاجر211111612086040

العلوم/بغداد جامعة501علميللبنات المستكفي بنت والدة ثانويةجبار عيال سعد شيماء212111612089049

والجيوفيزياء النائي التحسس/للعلوم الكرخ جامعة484علميللبنات المستكفي بنت والدة ثانويةلفته كاظم عامر هاله213111612089086

العلوم/بغداد جامعة483علميللبنات عدن ثانويةحسن موسى باسم مريم214111612094042

العلوم/بغداد جامعة502علميللبنات اسماء ثانويةسعود هللا عبد عبيد زينب215111612100016

العلوم/بغداد جامعة504علميللبنات اسماء ثانويةخليل اسماعيل حردان شهالء216111612100024

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة565علميللبنات تبوك ثانويةخاطر فاضل عباس نسرين217111612102080
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الصيدلة/المستنصرية الجامعة659علميللبنات اغادير ثانويةصالح محمد مهدي مهند تبارك218111612103022

الصيدلة/االنبار جامعة641علميللبنات اغادير ثانويةنجم مهدي صالح رند219111612103042

اللغات/بغداد جامعة477علميللبنات اغادير ثانويةعالوي محمود شاكر سرى220111612103063

االسنان طب/العراقية الجامعة658علميللبنات اغادير ثانويةمحسن عبيد كريم غاده221111612103085

الهندسة/بغداد جامعة588علميللبنات اغادير ثانويةمحمد هادي حسن مريم222111612103096

الطب/تكريت جامعة658علميللبنات التعاون اعداديةحسين فياض جاسم اسراء223111612105002

الهندسة/بغداد جامعة629علميللبنات التعاون اعداديةسعيد محمود شاكر زينب224111612105067

الطب/بغداد جامعة686علميللبنات رفيدة ثانويةحسين علي حسين سرى225111612106037

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة486علميللبنات زبيدة ثانويةعلي سالم مزهر ايمان226111612108021

العلوم/المستنصرية الجامعة493علميللبنات البصرة اعداديةصالح جليل فالء كوثر227111612109125

النفط/الهندسة/بغداد جامعة649علميللبنات المصطفى اعداديةعيسى هللا عبد حسن رقية228111612110065

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة426علميللبنات المصطفى اعداديةحمد كاظم رضا زهراء229111612110076

للبنات العلوم/بغداد جامعة526علميللبنات المصطفى اعداديةخليل عدنان عالء نور230111612110177

العلوم/بغداد جامعة557علميللبنات  ابابيل اعداديةعبد احمد حميد شفاء231111612111049

االسنان طب/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة656علميللبنات االخالص اعداديةحسين خضير حميد شهد232111612112091

الزراعة/بغداد جامعة482علميللبنات وهران ثانويةعباس مالك عماد فاطمة233111612115013

والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة566علميللبنات النهار اعداديةساعي جمعة علي اسيل234111612127005

اآلداب/العراقية الجامعة391ادبيللبنين السيدية اعداديةنيرك كاظم صادق علي235111621004086

اآلداب/العراقية الجامعة396ادبيللبنين السيدية اعداديةنجم مهدي صالح مصطفى236111621004124

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة436ادبيللبنين األنصاري ايوب أبي اعداديةمحمد زيدان طارق عاصف237111621008051

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة449ادبيللبنين الجديد العراق اعداديةحمد جراد خالد علي238111621011040

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة475ادبيللبنين الحسين اعداديةحمد زيدان حسين هاشم239111621013099

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة495ادبيللبنين نصر نبوخذ اعداديةحميدان خلف نواف محمد240111621016089

اللغات/بغداد جامعة426ادبيللبنين تطوان اعداديةناصر علي زيد علي241111621018049

الجميلة الفنون/بغداد جامعة415ادبيللبنين النهرين اعداديةعباس الحسين عبد حسن العابدين زين242111621020046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة521ادبيللبنين دمشق اعداديةجاسم ابراهيم لطيف عمر243111621021094

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400ادبيللبنين دمشق اعداديةاسود هالل سعيد يوسف244111621021147

اللغات/بغداد جامعة420ادبيللبنين الوركاء اعداديةجوده النبي عبد حمدان صدام245111621027059

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة376ادبيللبنين الوركاء اعداديةمعله موسى حسين نمير246111621027151

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة534ادبيللبنين السياب اعداديةابراهيم سلمان بشير حمزة247111621028016

اآلداب/بغداد جامعة446ادبيللبنين الحكيم اعداديةحسين ناصر اسماعيل موسى248111621032149
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة474ادبيللبنين االحرار ثانويةحسين عبود ماجد ياسر249111621051036

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة398ادبيللبنين االدبية المحمودية اعداديةعبود حمزة حميد وسام250111621052142

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة566ادبيللبنين االدبية الروابي اعداديةشياع ديكان فالح خطاب251111621053046

اللغات/بغداد جامعة434ادبيللبنين االدبية الروابي اعداديةزكري احمد رحيم قصي252111621053128

اللغات/بغداد جامعة441ادبيللبنين االدبية الروابي اعداديةسميط طالع محمود محمد253111621053155

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة523ادبيللبنين مسلمة بن محمد ثانويةحسن جميل خالد وسام254111621156109

اآلداب/العراقية الجامعة399ادبيللبنين المسائية التهذيب ثانويةديوان محمد ماجد احمد255111621202001

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة388ادبيللبنين المسائية العال ثانويةحسين هللا عبد نجم عمر256111621203161

االعالم/العراقية الجامعة449ادبيللبنات العزة ثانويةروعي القادر عبد حمزة تبارك257111622060006

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة468ادبيللبنات العزة ثانويةسلمان داود الكريم عبد لونا258111622060021

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة568ادبيللبنات األمل اعداديةمحمود الكريم عبد نشمي روان259111622065023

اآلداب/العراقية الجامعة394ادبيللبنات  النموذجية البياع ثانويةعبيد صافي قصي آيات260111622066001

للبنات التربية/العراقية الجامعة412ادبيللبنات الجمهورية اعداديةجاسم علي سعد حنين261111622068016

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة400ادبيللبنات الجمهورية اعداديةجحيل صكب حميد هديل262111622068066

اللغات/بغداد جامعة436ادبيللبنات االمال اعداديةضيدان حمد ضيدان زينب263111622070035

السياسية العلوم/بغداد جامعة479ادبيللبنات التقى اعداديةجاسم خزعل حسن الزمان قمر264111622071074

للبنات التربية/بغداد جامعة482ادبيللبنات البتول اعداديةهللا عبد ناصر عباس ريام265111622072049

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة509ادبيللبنات البتول اعداديةرشيد توفيق علي نور266111622072117

المنزلي االقتصاد/ للبنات التربية/بغداد جامعة417ادبيللبنات الكبرى خديجة اعداديةبالل هللا عطا جبار ابتهال267111622076005

السياسية العلوم/بغداد جامعة481ادبيللبنات الكبرى خديجة اعداديةلفته جاسم محسن زهراء268111622076046

القانون/المستنصرية الجامعة547ادبيللبنات الكبرى خديجة اعداديةظاهر حبيب خضر هبه269111622076136

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة535ادبيللبنات الكبرى خديجة اعداديةموسى علي محسن هدى270111622076140

القانون/بغداد جامعة602ادبيللبنات الزهور ثانويةعاشور رضا مؤيد حوراء271111622078009

االثار/اآلداب/بغداد جامعة413ادبيللبنات الزهور ثانويةحسين عبعوب سعدي ضحى272111622078021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة554ادبيللبنات عائشة ثانويةكريم مهدي ستار عذراء273111622082060

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة515ادبيللبنات عائشة ثانويةخلف سلطان فاضل غفران274111622082064

للبنات التربية/بغداد جامعة590ادبيللبنات عائشة ثانويةغالي حسن جاسم نماء275111622082079

للبنات التربية/العراقية الجامعة444ادبيللبنات االصالة ثانويةعلوان خضير الجبار عبد زهراء276111622083033

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة391ادبيللبنات حماة اعداديةمحمود علي خليفه ايات277111622084011

االثار/اآلداب/بغداد جامعة400ادبيللبنات حماة اعداديةهللا عبد حسين حاتم ايه278111622084016

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة385ادبيللبنات حماة اعداديةهللا عبد خليفه ابراهيم تبارك279111622084025
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السياسية العلوم/بغداد جامعة495ادبيللبنات المستكفي بنت والدة ثانويةحسين جندي رحمن آيه280111622089004

للبنات التربية/العراقية الجامعة395ادبيللبنات االدبية المحمودية اعداديةعلي حسن علي منى281111622095106

األعالم/بغداد جامعة458ادبيللبنات خويلد بنت هالة ثانويةنقاوة صالح سعد مريم282111622099052

التربية/المستنصرية الجامعة492ادبيللبنات المستقبل اعداديةمصطفى اسماعيل مصطفى زينب283111622101015

للبنات التربية/بغداد جامعة441ادبيللبنات تبوك ثانويةغثوان احمد الكريم عبد زهراء284111622102011

التربية/المستنصرية الجامعة442ادبيللبنات تبوك ثانويةاحمد فاضل فائز نورس285111622102043

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة476ادبيللبنات العيون ذات ثانويةكاطع اضالل طالب تقى286111622104014

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة501ادبيللبنات التعاون اعداديةعلي محمد شاكر هديل287111622105067

اآلداب/بغداد جامعة418ادبيللبنات رفيدة ثانويةعلي عبيد مهدي هدى288111622106074

الجميلة الفنون/بغداد جامعة403ادبيللبنات االخالص اعداديةقدوري االمير عبد باسم حنين289111622112035

اآلداب/المستنصرية الجامعة416ادبيللبنات االخالص اعداديةهللا عبد فرج سعد زهراء290111622112070

اللغات/بغداد جامعة441ادبيللبنات االخالص اعداديةمجيد طراد معد مينا291111622112147

االعالم/العراقية الجامعة445ادبيللبنات العلم نور ثانويةجاسم ياسين صادق زهراء292111622118010

االعالم/العراقية الجامعة429ادبيللبنات النهار اعداديةاحمد حسين حيدر فاطمه293111622127035

للبنات التربية/العراقية الجامعة418ادبيللبنات السمر تل ثانويةكريم سلمان يحيى نور294111622129009

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة408ادبيللبنات المعرفة ثانويةمحمد هللا عبد محمد هدير295111622133047

للبنات التربية/بغداد جامعة515ادبيللبنات المسائية الوفاء ثانويةكاظم شهيد عمر انوار296111622220007

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة514ادبيللبنات المسائية الوفاء ثانويةجاسم ابراهيم حسين حنين297111622220011

األعالم/بغداد جامعة474ادبيللبنات المسائية الوفاء ثانويةجبر عبد محمد كوثر298111622220031

الزراعة/بغداد جامعة412علميللبنين الدولة سيف ثانويةسلمان طارق عالء السجاد299121511002016

بغداد/ التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة376علميللبنين علي االمام اعداديةمحمد فاضل عباس محمد300121511005085

الجميلة الفنون/بغداد جامعة407ادبيللبنين الشعلة اعداديةهاشم جاسم محمد نصير301121521007155

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة429ادبيللبنين الجاحظ ثانويةحمادي حسين ابراهيم محمد302121521016037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384ادبيللبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةسعد جمعة سعد الدين سيف303121521201041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة378ادبيللبنات جرير اعداديةهللا عبد احمد عماد زينب304121522089040

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة414ادبيللبنات البخاري ثانويةهللا عبد عيدان سامي دعاء305121522108024

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة387ادبيللبنات االخيضر ثانويةمحمد عبد حسين رسل306121522116017

للبنات التربية/العراقية الجامعة414ادبيللبنات العلم باب ثانويةحسن حسين حسن زينب307121522123011

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة393ادبيللبنات المسائية طوعة ثانويةضمد محسن علي تغريد308121522231015

الجميلة الفنون/بغداد جامعة397ادبيللبنات المسائية طوعة ثانويةحسين عجيل عبد سارة309121522231030

الطب/تكريت جامعة663.5علميللمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةمحمد ياسين وائل هللا عبد310121611001036
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والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة629.2علميللمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةحامد صكبان حسن محمد311121611001057

الهندسة/المستنصرية الجامعة572علميللبنين الدولة سيف ثانويةكاظم محمد باسم علي312121611002054

العمارة/العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة623علميللبنين الزوراء اعداديةمكي عامر الحكيم عبد عمر313121611006047

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة438علميللبنين الزوراء اعداديةعبد حميد صالح كريم مصطفى314121611006060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413علميللبنين الشعلة اعداديةجابر محمد احمد يعقوب315121611007248

الطب/تكريت جامعة668علميللبنين النورين ذو ثانوبةجاسم محمد عالء احمد316121611020009

العلوم/بغداد جامعة549علميللبنين النورين ذو ثانوبةمحمد رشيد حميد محمد317121611020089

األسنان طب/الموصل جامعة643علميللبنين الطارمية أعداديةمحمد محمود اكرم انس318121611022047

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة427علميللبنين الطارمية أعداديةمحمد صالح محمد هللا عبد319121611022116

الهندسة/المستنصرية الجامعة549علميللبنين الطارمية أعداديةمحمد عدنان رائد محمد320121611022168

التربية/المستنصرية الجامعة456علميللبنين النور اعداديةاحمد هاشم حسين حارث321121611026025

الهندسة/بغداد جامعة597علميللبنين النور اعداديةمحسن كاظم جواد علي322121611026092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة396علميللبنين النور اعداديةخضر الياس خضر عمار323121611026117

العلوم/بغداد جامعة511علميللبنين النور اعداديةزامل كرم حاتم مصطفى324121611026163

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة634علميللبنين الكاظمية اعداديةرشيد هللا عبد طالب حيدر325121611030104

الهندسة/بغداد جامعة596علميللبنين الكاظمية اعداديةخلف فرحان حسين علي326121611030180

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة495علميللبنين الكاظمية اعداديةمحمد حاتم علي محمد327121611030263

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624علميللبنين العقاد اعداديةهادي محب علي محمد حسام328121611031065

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة510علميللبنين العقاد اعداديةاسماعيل سعيد حميد علي329121611031178

العلوم/بغداد جامعة495علميللبنين الشروق اعداديةالرحيم عبد حسن محمد علي كرار330121611032126

الصيدلة/تكريت جامعة636علميللبنات المشاهده ثانويةمتعب عارف منير استبرق331121612080001

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة638علميللبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالوهاب عبد الستار عبد وليد زينب332121612086023

للبنات التربية/العراقية الجامعة459علميللبنات الحسين بنت رقية اعداديةابراهيم اسماعيل عماد سالي333121612087050

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة522علميللبنات جرير اعداديةمنديل غازي رضا دعاء334121612089027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609علميللبنات الفوز اعداديةلعيبي كاظم علي اصاله335121612094009

الزراعة/بغداد جامعة419علميللبنات الفوز اعداديةعزيز خيون مشتاق زينه336121612094118

قبول لديه ليس517علميللبنات الفوز اعداديةابراهيم حسن خالد ضحى337121612094150

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة567علميللبنات الفوز اعداديةمهضوم حربي سالم فاطمه338121612094171

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535علميللبنات الفوز اعداديةجودة كريم عزيز الزهراء فدك339121612094174

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة470علميللبنات الفوز اعداديةالكريم عبد جابر علي لباب340121612094178

االعمال اقتصاديات/النهرين جامعة482علميللبنات االزور بنت خوله ثانويةثامر المحسن عبد محسد مريم341121612096052
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الهندسة/بغداد جامعة600علميللبنات الفاطميات أعداديةمشوح الرزاق عبد ناطق ساره342121612102063

الصيدلة/المستنصرية الجامعة649علميللبنات الفاطميات أعداديةمشوح الرزاق عبد ناطق مريم343121612102095

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة594علميللبنات الفاطميات أعداديةمظلوم معطي نصير نور344121612102105

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة626علميللبنات الزهور اعداديةثامر لفتة سعد آيات345121612105001

العلوم/بغداد جامعة592علميللبنات الهدى اعداديةاحمد رشيد حميد عال346121612106081

التمريض تقنيات/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523علميللبنات الهدى اعداديةحمادي ابراهيم عكاب نهى347121612106102

العلوم/المستنصرية الجامعة558علميللبنات الحرية اعداديةعبود علي انور سجى348121612107124

والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة555علميللبنات النصر اعداديةحسين علوان جاسم تبارك349121612112029

االسنان طب/كربالء جامعة654علميللبنات النصر اعداديةكاطع محمد عدي تبارك350121612112032

الطب/النهرين جامعة678علميللبنات النصر اعداديةكاطع محمد عدي طيف351121612112095

العلوم/المستنصرية الجامعة536علميللبنات اآلفاق ثانويةعذيب عباس فاضل امنه352121612114002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567علميللبنات العزة اعداديةمحمد حاتم علي االء353121612118014

اللغات/بغداد جامعة430ادبيللبنين البالد ثانويةهللا عبد عبد محمد قصي354121621008029

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة467ادبيللبنين العراق اعداديةحسين شاكر جبار حسين355121621009044

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة488ادبيللبنين العراق اعداديةزامل الواحد عبد كاظم محمد356121621009150

االعالم/العراقية الجامعة440ادبيللبنين الثائر ثانويةحسون سلمان اياد زياد357121621011025

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة449ادبيللبنين الثائر ثانويةكاظم الهيت ابو االمير عبد عباس358121621011036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة380ادبيللبنين الثائر ثانويةحسين ابراهيم خالد عمر359121621011052

اآلداب/المستنصرية الجامعة408ادبيللبنين الجاحظ ثانويةعيسى ابراهيم حسن الرحمن عبد360121621016025

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة381ادبيللبنين الجاحظ ثانويةصالح عبيد كامل الدين عز361121621016029

اللغات/بغداد جامعة417ادبيللبنين حمد الشيخ ثانويةاسماعيل علي فارس محمد362121621017044

القانون/بغداد جامعة584ادبيللبنين ( ع) الحسين ثانويةعبيد حرج نوري حسين363121621018017

واالقتصاد االدارة/الفلوجة جامعة404ادبيللبنين ( ع) الحسين ثانويةشهاب ابراهيم محمد مصطفى364121621018052

اآلداب/العراقية الجامعة399ادبيللبنين السبطين اعداديةباقر مناف عباس السجاد علي365121621025062

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة468ادبيللبنين الخطيب اعداديةزامل كرم حاتم علي366121621034057

االنسانية للعلوم التربية/تكريت جامعة422ادبيالمختلطة الفاتح ثانويةعباس ابراهيم محمد حمزه367121621174013

اآلداب/بغداد جامعة453ادبيالمختلطة المفاخر ثانويةربحان خلف خميس سبهان368121621175007

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة502ادبيللبنين المسائية االبداع اعداديةشنو رحيم فاضل القيصر369121621202015

للبنات التربية/العراقية الجامعة410ادبيللبنات الحسين بنت رقية اعداديةحسب جعفر جبار هديل370121622087046

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة436ادبيللبنات جرير اعداديةكاظم جواد اياد فاطمة371121622089067

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة530ادبيللبنات جرير اعداديةعلي خلف ابراهيم مريم372121622089074
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واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة482ادبيللبنات الخلود ثانويةعبد داخل كريم آمنه373121622093003

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة386ادبيللبنات بابل ثانويةزاجي علك علي تمارا374121622095010

السياسية العلوم/بغداد جامعة539ادبيللبنات بابل ثانويةشنيتر هاشم غانم لينا375121622095035

للبنات التربية/العراقية الجامعة402ادبيللبنات االزور بنت خوله ثانويةعباس مطر فاضل نبأ376121622096055

التربية/المستنصرية الجامعة444ادبيللبنات الشيماء اعداديةعبد هاشم عايد امنه377121622098008

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة456ادبيللبنات الفاطميات أعداديةهللا عبد الحسين عبد عقيل عبير378121622102076

القانون/بغداد جامعة575ادبيللبنات االنوار ثانويةجفيت حميد حاكم سرى379121622104016

السياسية العلوم/النهرين جامعة461ادبيللبنات االنوار ثانويةشهاب ابراهيم محمد مريم380121622104028

اآلداب/المستنصرية الجامعة411ادبيللبنات االنوار ثانويةحسين عباس خالد نور381121622104032

الجميلة الفنون/بغداد جامعة401ادبيللبنات الزهور اعداديةمحسن عباس علي زهراء382121622105056

الجميلة الفنون/بغداد جامعة391ادبيللبنات الزهور اعداديةحسين سعدون سرمد الزهراء فاطمة383121622105108

الحقوق/النهرين جامعة553ادبيللبنات الزهور اعداديةجاسم عبد رجب حيدر نور384121622105138

للبنات التربية/العراقية الجامعة473ادبيللبنات الهدى اعداديةاحمد حمد اللطيف عبد رمس385121622106020

الكردية اللغة/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة447ادبيللبنات البخاري ثانويةمصلح محمود شكر جوان386121622108013

الحقوق/النهرين جامعة564ادبيللبنات الكاظمية اعداديةمنصور الكريم عبد بشير تبارك387121622110003

اآلداب/المستنصرية الجامعة409ادبيللبنات االخيضر ثانويةسلمان أسعيد عباس شهد388121622116016

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة427ادبيللبنات العزة اعداديةجواد محمد عباس دعاء389121622118018

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة435ادبيللبنات العلم باب ثانويةعلوان محسن خالد اسراء390121622123002

العلوم/ديالى جامعة449علميللبنين الدين صالح اعداديةفرحان راضي وسمي الفقار ذو391131511008046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة384علميللبنين ابابيل ثانويةرحيم احمد رافد علي392131511011071

العلوم/بغداد جامعة510علميللبنين السياب اعداديةكاظم جاسم حسن جعفر393131511030037

اآلداب/العراقية الجامعة443علميللبنات االعظمية اعداديةعلي الوهاب عبد سعد سميه394131512073086

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة436علميللبنات النموذجية حنين ثانويةعباس قيطاس مهدي منهل395131512104053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة396علميللبنات المسائية االبرار ثانويةكاظم فاضل لؤي ديمه396131512283010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة374ادبيللبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةمحمد صباح محمد زيد397131521004026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370ادبيللبنين المعري العالء ابي اعداديةجاسم علي محمد علي398131521012100

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة396ادبيللبنين اعداديةالفاروقسلمان اللطيف عبد حيدر كرار399131521014078

اللغات/بغداد جامعة421ادبيللبنين المستقيم الصراط ثانويةعلي االمير عبد باسم محمد400131521034060

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة458ادبيللبنين المسائية البيضاء ثانويةمطلك عواد مهدي صالح401131521251022

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة434ادبيللبنين المسائية الحسينية اعداديةفارس عدل سليم محمود402131521255074

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة399ادبيللبنات االعظمية اعداديةرشيد محمد قاسم آية403131522073003
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واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة460ادبيللبنات االعظمية اعداديةعباس جليل علي تبارك404131522073032

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة374ادبيللبنات االسوار ثانويةرمضان عزيز محمد غفران405131522076027

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة403ادبيللبنات االنتصار اعداديةحسين نصر نجم زينب406131522091061

الجميلة الفنون/بغداد جامعة384ادبيللبنات البسالة ثانويةصكر سعد سالم مريم407131522092088

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة424ادبيللبنات العربي السيف ثانويةفتين خلف سعدي زينب408131522111053

للبنات التربية/بغداد جامعة442ادبيالشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةخضير محمد مقداد حوراء409131522115007

اآلداب/العراقية الجامعة387ادبيللبنات االفكار ثانويةشرموط عباس ثامر والء410131522120025

الصيدلة/الموصل جامعة633علميللبنين االعظمية اعداديةخماس مصطفى جمال حمزة411131611001071

العلوم/بغداد جامعة524علميللبنين االعظمية اعداديةتوفيق فوزي صباح عمر412131611001165

األسنان طب/بابل جامعة646علميللبنين الرسالة اعداديةكاظم حسين علي الفقار ذو413131611005056

الهندسة/بغداد جامعة580علميللبنين الرسالة اعداديةالمجيد عبد الحميد عبد أياد الحميد عبد414131611005079

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة429علميللبنين الدين صالح اعداديةعودة عبد سامر حيدر415131611008041

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة498علميللبنين الدين صالح اعداديةجندل ثابت يونس محسن416131611008096

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة481علميللبنين الدين صالح اعداديةعلي اكبر علي المنعم عبد مصطفى417131611008113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585علميللبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةابراهيم خليل سامي محمد418131611009108

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة487علميللبنين المركزية االعداديةحسين متعب موفق حسين419131611010048

االسنان طب/المثنى جامعة635.6علميللبنين المركزية االعداديةكرم جبار جاسم هللا عبد420131611010086

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة437علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةرحيمه حميد طارق احمد421131611012017

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة488علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةمحمد جاسم سعد حارث422131611012053

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة618علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةهللا عبد هللا سعد هللا عبد الرحمن عبد423131611012127

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة445علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةحمود ياسر حسن مجتبى424131611012191

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534علميللبنين المعري العالء ابي اعداديةمحمد جاسم عاطف محمد425131611012214

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة426علميللبنين األكبر الجهاد اعداديةمهدي خليل محمد أيمن426131611013001

التربية/المستنصرية الجامعة478علميللبنين األكبر الجهاد اعداديةحسن صالح الزهره عبد مهدي427131611013047

العلوم/بغداد جامعة511علميللبنين الفراهيدي إعداديةصالح اللطيف عبد رعد محسد428131611015070

الطب/الكوفة جامعة673.2علميالمتميزين ثانويةخصاف محمد هيكل علي429131611016071

العلوم/المستنصرية الجامعة474علميللبنين االهلية الحكمة ثانويةحالوي هاشم العباس عبد حسين430131611018033

قبول لديه ليس412علميللبنين االهلية الحكمة ثانويةرشيد حميد علي االسالم سيف431131611018052

الطب/بغداد جامعة695علميللبنين بغداد كلية ثانويةابراهيم عصام مهند هللا عبد432131611020055

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة418علميللبنين الصفا اعداديةخضير ياس عمار ياسر433131611029114

الهندسة/بغداد جامعة599علميللبنين السياب اعداديةسيه جمعه جبار براء434131611030030
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العلوم/بغداد جامعة508علميللبنين السياب اعداديةعباس خضير رشيد طه435131611030074

الهندسة/بغداد جامعة626علميللبنين السياب اعداديةصافي فرحان غسان علي436131611030114

االسنان طب/الكوفة جامعة650علميللبنين السياب اعداديةكاظم االيمة عبد جابر منتظر437131611030151

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558علميللبنين المستقيم الصراط ثانويةخلف محمد ضياء احمد438131611034011

الطب/الكوفة جامعة667علميللبنين المستقيم الصراط ثانويةحنفش عباس فاروق سرمد439131611034041

الهندسة/بغداد جامعة611.1علميللمتميزين القيروان ثانويةسوادي امين طارق مصطفى440131611037056

الطب/بغداد جامعة688علميللبنات بغداد اعداديةمحسن عبدالواحد نبيل آيه441131612070007

النفط تكنلوجيا/النفط تكنلوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة640علميللبنات بغداد اعداديةشخير طشيش محمد ابتهال442131612070008

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة449علميللبنات بلقيس اعداديةمحمد عباس عادل ضحى443131612071136

للبنات التربية/بغداد جامعة467علميللبنات بلقيس اعداديةقاسم فيصل غازي ياسمين444131612071217

الطب/االنبار جامعة670علميللبنات االعظمية اعداديةذيب عبد قاسم هاجر445131612073123

االسنان طب/االنبار جامعة645علميللبنات الوزيرية اعداديةعلي احمد لؤي هديل446131612074074

الصيدلة/البصرة جامعة634علميللبنات االسوار ثانويةحسون ناصر محمد بسمة447131612076009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573علميللبنات االسوار ثانويةكاطع مجيد طالب مريم448131612076031

الحاسوب/ للبنات العلوم/بغداد جامعة486علميللبنات الحرية شمس ثانويةنعمه جليل نعمه ياسمين449131612079045

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة608علميللبنات المالئكة نازك اعداديةجاسم هادي عبد اسراء450131612086001

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة466علميللبنات المالئكة نازك اعداديةكاظم احمد مضر رسل451131612086034

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة635علميللبنات المالئكة نازك اعداديةشاكر زهير مصطفى مروه452131612086111

العلوم/بغداد جامعة559علميللبنات االهلية  بغداد سما اعداديةالوهاب عبد االله عبد احمد تيماء453131612087019

األسنان طب/بغداد جامعة660علميللبنات األهلية األميرات ثانويةحسين معين محمد آيات454131612089002

الهندسة/بغداد جامعة601علميللبنات األهلية األميرات ثانويةحسن سلمان حسن سحر455131612089059

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة524علميللبنات االنتصار اعداديةسعيد حسن هيثم عال456131612091103

الهندسة/بغداد جامعة624علميللبنات البسالة ثانويةحسين علي احمد شيرين457131612092060

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة426علميللبنات الشعب اعداديةمجيد عباس اللطيف عبد مريم458131612098105

العلوم/النهرين جامعة515علميللبنات القاهرة ثانويةخلف مجيد طارق بان459131612100014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606علميللبنات حطين ثانويةفليح بلبل حسين زهراء460131612103033

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة480علميللبنات حطين ثانويةعباس نعمة شوقي شمس461131612103055

التربية/المستنصرية الجامعة450علميللبنات حطين ثانويةوادي حمود عبادي غفران462131612103067

الهندسة/المستنصرية الجامعة585علميللبنات النموذجية حنين ثانويةاسماعيل عبود جاسم ورود463131612104069

الطب/كربالء جامعة668علميللبنات يافا اعداديةالحسين عبد حسن محسن دينا464131612107031

الطب/العراقية الجامعة674علميللبنات الحريري اعداديةناصر محمود الحكيم عبد ايالف465131612117029
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الطب/العراقية الجامعة676علميللبنات الحريري اعداديةمحمد الجبار عبد سمير لبنى466131612117182

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة613علميللبنات الحريري اعداديةجاسم سويدان باسم مريم467131612117192

للبنات التربية/بغداد جامعة479علميللبنات الحريري اعداديةرشيد عبد عامر مينا468131612117223

الطب/بغداد جامعة693علميللبنات الحريري اعداديةناجي المجيد عبد علي مينا469131612117224

العلوم/بغداد جامعة494علميللبنات الفردوس اعداديةكاظم عاشور رعد صفا470131612118171

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628علميللبنات الفردوس اعداديةتعيب جباري محمد مريم471131612118224

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة524.3علميللمتميزات االعتزاز ثانويةعباس كاظم احمد زهراء472131612121030

الطب/المستنصرية الجامعة676علميللمتميزات االعتزاز ثانويةمبارك انور عماد زينب473131612121038

االسنان طب/واسط جامعة642.8علميللمتميزات االعتزاز ثانويةسلمان محي كريم لينا474131612121066

الهندسة/المستنصرية الجامعة558علميالخارجياتباوه علي حسين اسراء475131612401001

األعالم/بغداد جامعة451ادبيللبنين الدين صالح اعداديةحسين خافور طالب سجاد476131621008055

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة405ادبيللبنين الدين صالح اعداديةسلمان حسين علي سيف477131621008062

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة486ادبيللبنين ابابيل ثانويةهللا عبد محمد الهيل ابو حسن478131621011024

اللغات/بغداد جامعة441ادبيللبنين المتنبي اعداديةاحمد داود مصطفى طه479131621017055

اللغات/بغداد جامعة453ادبيللبنين الجوزي ابن ثانويةحسين مهدي حمودي احمد480131621021004

اآلداب/بغداد جامعة447ادبيللبنين الشماسية اعداديةعبد نجم حسين احمد481131621023003

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة406ادبيللبنين السياب اعداديةسليمان الكريم عبد عامر حسين482131621030032

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة425ادبيللبنين الفسطاط ثانويةمحمود عباس الكريم عبد حسين483131621033013

اآلداب/العراقية الجامعة392ادبيللبنين الفراتين اعداديةخليل ابراهيم الكريم عبد احمد484131621042006

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة397ادبيللبنين الفراتين اعداديةزبون جاسم ناظم حسين485131621042045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة371ادبيللبنين الفراتين اعداديةخليل زكي اسامه علي486131621042073

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة374ادبيللبنين الفراتين اعداديةمحمد جواد ماجد ليث487131621042093

التربية/المستنصرية الجامعة453ادبيالمختلطة العظيم العراق ثانويةمحمد حميد الكريم عبد علي488131621171020

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة412ادبيللبنات االعظمية اعداديةابراهيم سعدون غازي رغد489131622073050

النفس علم/اآلداب/المستنصرية الجامعة409ادبيللبنات االعظمية اعداديةكاظم تايه علي ميسم490131622073119

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة429ادبيللبنات الوزيرية اعداديةمحمود ياسين حميد فاطمه491131622074042

للبنات التربية/العراقية الجامعة415ادبيللبنات االستقالل ثانويةالكريم عبد الجبار عبد هيثم رنا492131622075012

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة493ادبيللبنات االسوار ثانويةهمت سعيد حسين رسل493131622076017

للبنات التربية/العراقية الجامعة428ادبيللبنات االسوار ثانويةقاسم عبود طالب هديل494131622076052

اآلداب/بغداد جامعة440ادبيللبنات البنين ام ثانويةصالح سعيد محمد حسن زينب495131622080031

للبنات التربية/بغداد جامعة438ادبيللبنات البسالة ثانويةجبر حسين شاكر نبأ496131622092061
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التربية/المستنصرية الجامعة444ادبيللبنات الشعب اعداديةسعدون جبار الستار عبد ازهار497131622098005

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة532ادبيللبنات الشعب اعداديةاحمد هادي حيدر ايالف498131622098014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395ادبيللبنات الشعب اعداديةجاسم حمدهلل صادق فاطمه499131622098108

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة432ادبيللبنات الشعب اعداديةهذال محسن علي فاطمه500131622098110

االعالم/العراقية الجامعة441ادبيللبنات الشعب اعداديةجواد كاظم احمد لطيفه501131622098120

السياسية العلوم/بغداد جامعة475ادبيللبنات الكرامة ثانويةذياب غانم حسن عبير502131622101062

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة466ادبيللبنات الكرامة ثانويةزبير عبد طارق هاجر503131622101084

المنزلي االقتصاد/ للبنات التربية/بغداد جامعة448ادبيللبنات الكبرى خديجة ثانويةحسين الكريم عبد نبيل حنين504131622105011

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة430ادبيللبنات يافا اعداديةشكر محمود خضير مريم505131622107119

للبنات التربية/العراقية الجامعة406ادبيللبنات الوطنية الوحدة ثانويةويس عبيد هالل براء506131622112013

اآلداب/بغداد جامعة458ادبيللبنات الفردوس اعداديةيدي اكر شوحي علي زينب507131622118072

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة460ادبيللبنات الفردوس اعداديةمريوش حنين صبري مريم508131622118126

االعالم/العراقية الجامعة431ادبيللبنات عائشة السيدة ثانويةحميد سلمان عالء رانيه509131622123011

اآلداب/العراقية الجامعة401ادبيللبنات عائشة السيدة ثانويةمهنا سلمان عادل شهد510131622123026

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة484ادبيللبنات عائشة السيدة ثانويةمهنا سليم ثاني نور511131622123036

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة391علميللبنين الجمهورية إعداديةالوهاب عبد الرزاق عبد رياض مصطفى512141511016229

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة400علميللبنين الجزيرة إعداديةحسين حميد حيدر حسين513141511018066

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة408علميللبنين الشرقية اإلعداديةرشيد اسامة احمد علي514141511022098

البيطري الطب/ديالى جامعة465علميللبنات وهب بنت آمنة اعداديةعاشور شدهان محمد زهراء515141512066027

التربية/المستنصرية الجامعة449علميللبنات االهلية الصباح ثانويةعلي خلف زياد االء516141512132005

السياسية العلوم/النهرين جامعة465ادبيللبنين الشهداء سيد اعداديةمثنى عذيب كريم ايهاب517141521008027

اآلداب/المستنصرية الجامعة485ادبيللبنين نافع بن عقبة إعداديةكاظم جبر الستار عبد كرار518141521009053

اآلداب/العراقية الجامعة397ادبيللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةمحمود هللا عبد حمدان قائد519141521015092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364ادبيللبنين برد بن بشار إعداديةحسين الحمزه عبد كامل مؤيد520141521024211

اآلداب/المستنصرية الجامعة408ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةمحمد قاسم كاظم حسين521141521026039

الجميلة الفنون/بغداد جامعة417ادبيللبنين عبيده ابي اعداديةحميد حسين هاشم محمد522141521030118

اآلداب/المستنصرية الجامعة407ادبيللبنين البلديات اعداديةمولى محمد باسم سجاد523141521037137

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة414ادبيللبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةهادي مزعل علي حسن524141521038049

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية/المستنصرية الجامعة409ادبيللبنين الرصافي معروف ثانويةغيالن حسن قاسم حيدر525141521045010

التربية/واسط جامعة425ادبيللبنين المرتضى ثانويةحسين سعيد هللا عبد حامد526141521051020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384ادبيللبنات القرى ام اعداديةمرود سلمان مهدي بدراء527141522079022
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اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة393ادبيللبنات الشرقية الثانويةاحمد خليل عيسى رويده528141522097013

األعالم/بغداد جامعة459ادبيللبنات الفرح اعداديةاسماعيل الحميد عبد باسل مريم529141522125029

للبنات التربية/بغداد جامعة439ادبيللبنات المسائية اشبيلية ثانويةعلوان حسين صباح افراح530141522223007

الطب/بغداد جامعة691علميللبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةسبع خلف جعفر ماجد531141611003044

األعالم/بغداد جامعة493علميللبنين الثاني الصدر ثانويةيونس احمد زينل ايمن532141611006004

الصيدلة/الكوفة جامعة634علميللبنين الثاني الصدر ثانويةنصيف رحيم احمد علي533141611006016

الهندسة/بغداد جامعة609علميللبنين الثاني الصدر ثانويةمزبان سرحان كريم علي534141611006019

الصيدلة/البصرة جامعة630.8علميللبنين المتميزين ثانويةكاظم العزيز عبد قاسم محمد535141611007075

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595علميللبنين الشهداء سيد اعداديةغليم حسين عوده تحسين536141611008028

العلوم/بغداد جامعة515علميللبنين نافع بن عقبة إعداديةصيهود محمود سعد منتظر537141611009103

الصيدلة/الكوفة جامعة635.9علميزيونة-  بغداد كلية ثانويةجاسم سلطان عزيز غيث538141611010050

الصيدلة/بغداد جامعة652.2علميزيونة-  بغداد كلية ثانويةعلي قدوري علي مصطفى539141611010077

الهندسة/بغداد جامعة585علميللبنين خيبر بطل إعداديةعليوي شناوه كريم يوسف540141611011114

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547علميللبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةحسين ناصر عبيد عامر541141611012040

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575علميللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةمطلك صبار سلمان جاسم542141611015031

اآلداب/بغداد جامعة456علميللبنين الجمهورية إعداديةحمادي رشيد احمد الحسين543141611016032

األسنان طب/بابل جامعة647علميللبنين المقدام إعداديةجمعة جليل مازن وسام544141611017216

الهندسة/المستنصرية الجامعة602علميللبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةمنشد عبد نجم انمار545141611019026

الجميلة الفنون/بغداد جامعة415علميللبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةعزيز نعيس عباس مرتضى546141611019165

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة622علميللبنين زياد بن طارق إعداديةاحمد عزت عماد ابراهيم547141611020003

العلوم/بغداد جامعة492علميللبنين زياد بن طارق إعداديةياسين طه الدين عالء سيف548141611020061

االسنان طب/العراقية الجامعة656علميللبنين النظامية اإلعداديةنايل مزعل جمال احمد549141611021009

البيطري الطب/بغداد جامعة483علميللبنين النظامية اإلعداديةعلي اللطيف عبد رسول احمد550141611021014

الطب/العراقية الجامعة674علميللبنين النظامية اإلعداديةعيسى جاسب رياض جعفر551141611021061

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة418علميللبنين النظامية اإلعداديةعلي فليح ثائر مصطفى552141611021243

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة478علميللبنين الشرقية اإلعداديةحميد ماجد مهند المؤتمن553141611022024

العلوم/بغداد جامعة497علميللبنين رشد ابن إعداديةوثيج هويدي جبار حسين554141611023039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435علميللبنين رشد ابن إعداديةكريم صباح اسامه هللا عبد555141611023067

السياسية العلوم/بغداد جامعة479علميللبنين رشد ابن إعداديةبراك محمد ابراهيم ميثم556141611023154

االعمال معلوماتية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة450علميللبنين النجاح اعداديةكريدي كاظم محمد مصطفى557141611027092

العلوم/بغداد جامعة497علميللبنين اليقظة اعداديةسلمان المحسن عبد طالب اثير558141611028003
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الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة474علميللبنين البيطار ابن ثانويةجاسم العيبي عالوي احمد559141611029004

الصيدلة/النهرين جامعة649.9علميللمتميزين الشرقية الثانويةهللا عبد سعدي يعرب محمد560141611046009

الهندسة/المستنصرية الجامعة559علميللبنين العلوم باقر محمد اعداديةمحمد مسير طالب محمد561141611050046

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة480علميالمختلطة الرافدين دلتا ثانويةخلف عبد علي محمد562141611152020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542علميللبنات وهب بنت آمنة اعداديةعمود زغير العظيم عبد ابتهال563141612066005

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة491علميللبنات وهب بنت آمنة اعداديةعمود زغير العظيم عبد سجا564141612066041

العلوم/بغداد جامعة527علميللبنات اليمامة زرقاء اعداديةخلف زوين حسن ضحى565141612067057

الهندسة/المستنصرية الجامعة549علميللبنات اليمامة زرقاء اعداديةجواد علي هاتف عبير566141612067061

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة615علميللبنات حطين ثانويةمحسن زامل خليل هاله567141612068043

االسنان طب/ميسان جامعة635علميللبنات فدك ثانويةالهنى ابو جاسم محمد اسراء568141612070006

النفط تكنلوجيا/النفط تكنلوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة637علميللبنات فدك ثانويةعبد جريان سعد زهراء569141612070048

المساحة/الهندسة/بغداد جامعة600علميللبنات فدك ثانويةحميد عبد نجم الهدى نور570141612070092

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة525علميللبنات تموز 14 ثانويةخشمان عجمي عصام رحمه571141612071024

األسنان طب/بغداد جامعة684علميللبنات تموز 14 ثانويةيحيى فريد محمد يزن زينه572141612071037

الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة530علميللبنات تموز 14 ثانويةحسين كافي خالد شيالن573141612071049

الزراعة/بغداد جامعة416علميللبنات تموز 14 ثانويةمحسن فالح حسن فرح574141612071055

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة514علميللبنات عائشة اعداديةحسين حميد حيدر رغد575141612074047

العلوم/بغداد جامعة485علميللبنات صفية اعداديةمحمد جاسم ثامر زهراء576141612075037

العلوم/بغداد جامعة479علميللبنات صفية اعداديةرشك حسن قاسم زينب577141612075063

الهندسة/العراقية الجامعة562علميللبنات التسامح اعداديةحسب حمزة محمد زهراء578141612076070

الهندسة/بغداد جامعة611علميللبنات التسامح اعداديةحديد جياد قاسم ماريا579141612076131

الطب/المستنصرية الجامعة675علميللبنات الهدى اعدايةعليوي محسن الرزاق عبد زهراء580141612077047

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة456علميللبنات الهدى اعدايةعباس احمد شريف سكينه581141612077061

األسنان طب/بغداد جامعة661علميللبنات الهدى اعدايةمحمد حسين علي غدير582141612077077

للبنات التربية/بغداد جامعة464علميللبنات الهدى اعدايةجاسم طاهر المنعم عبد نور583141612077110

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة586علميللبنات دجلة ثانويةجياد حسين علي سناء584141612078077

العلوم/المستنصرية الجامعة475علميللبنات دجلة ثانويةامين محمد هللا عبد محمود ميديا585141612078115

العلوم/بغداد جامعة552علميالزهورللبنات ثانويةحسن سلمان راضي هبة586141612080062

الصيدلة/بغداد جامعة666.4علميللبنات االهلية الحكمة ثانويةحالوي هاشم العباس عبد فاطمه587141612084060

الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601علميللبنات الضحى ثانويةأحمد مجلي حسين زهراء588141612089022

الصيدلة/النهرين جامعة649.7علميالمتميزات ثانويةصالح مهدي سعدي تبارك589141612094021
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الطب/النهرين جامعة680.7علميالمتميزات ثانويةناجي صباح عماد يسرى590141612094158

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433علميللبنات االسكندرونة ثانويةجبير حسين رشيد ايه591141612099002

الطب/بغداد جامعة694علميللبنات الفداء اعداديةمجبل علي مهدي زهراء592141612100042

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة442علميللبنات العقيدة ثانويةحمد جعفر باسم زهراء593141612103018

األسنان طب/بغداد جامعة665علميللبنات ايالف ثانويةجاسم عليوي مهدي زهراء594141612105027

العلوم/بغداد جامعة548علميللبنات المعرفة ثانويةمحمد عبد عيدان وليد ايالف595141612106007

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة430علميللبنات الخنساء ثانويةشناوه علي منذر مينه596141612107048

االسنان طب/كربالء جامعة645علميللبنات االمال ثانويةحنون راضي عيسى يقين597141612108120

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة500علميللبنات الشمائل ثانويةعوده رشيد مهدي ناديه598141612109061

الرياضيات/العلوم/المستنصرية الجامعة460علميللبنات زينب اعداديةحسن كردي طالب ايات599141612110014

االسنان طب/المثنى جامعة634علميللبنات الكرامة اعداديةعاكول حميد ستار ايات600141612111013

الهندسة/بغداد جامعة574علميللبنات األهلية توما القديس ثانويةاحمد الجليل عبد صباح ايمان601141612112009

االسنان طب/االنبار جامعة641.5علميللبنات األهلية توما القديس ثانويةعلي صالح يونس وسن602141612112092

الصيدلة/بابل جامعة637علميللبنات األهلية الحيبب يوحنا مار ثانويةحسن مظاهر وديع رسل603141612117015

الطب/بغداد جامعة686علميللبنات االهلية العصر زينب اعداديةجاسم حسن حمد آيات604141612123001

الهندسة/المستنصرية الجامعة572علميللبنات الناصرة اعداديةمنشد عبد نجم انهار605141612133014

الطب/بغداد جامعة686علميللبنات الناصرة اعداديةعذاب شمران سلمان يقين606141612133114

التمريض تقنيات/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة518علميللبنات االهلية المكارم ثانويةمحمد حسن السالم عبد ميمونه607141612138045

العلوم/بغداد جامعة558علميللبنات االهلية المكارم ثانويةقدوري غفوري الرحيم عبد نور608141612138052

العلوم/المستنصرية الجامعة471علميللبنات المسائية اليمامة ثانويةشاهين نعمت صباح غسق609141612225009

اللغات/بغداد جامعة432ادبيللبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةجواد باجي مدلل قاسم610141621003101

اآلداب/بغداد جامعة431ادبيللبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةهادي صباح حيدر احمد611141621005003

االثار/اآلداب/بغداد جامعة415ادبيللبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةهادي صباح حيدر مصطفى612141621005086

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة406ادبيللبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةهزبير رحمان نافع جعفر613141621012014

اآلداب/المستنصرية الجامعة419ادبيللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةناصر ياسين طه المصطفى614141621015029

اآلداب/بغداد جامعة423ادبيللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةسعود عبود عادل بشار615141621015040

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة407ادبيللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةحريز لطيف عالء حسين616141621015055

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة472ادبيللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالطيف عبادي مهدي الرزاق عبد617141621015085

اآلداب/بغداد جامعة429ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةشاطي دريب سالم حسين618141621026025

اآلداب/المستنصرية الجامعة413ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةهاشم جبار احمد سرمد619141621026041

الجميلة الفنون/بغداد جامعة393ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةارفيع كاظم محمود القادر عبد620141621026050
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اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة399ادبيللبنين الحكمة دار اعداديةحسين مهدي علي محمد621141621026098

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة378ادبيللبنين النجاح اعداديةالرزاق عبد حازم محمد عمر622141621027057

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة497ادبيللبنين عبيده ابي اعداديةحرش حمود محمود أمين623141621030006

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة482ادبيللبنين البلديات اعداديةجواد هللا عبد خالد حسنين624141621037076

التربية/المستنصرية الجامعة457ادبيللبنين البلديات اعداديةعلي حاتم جاسم حسين625141621037079

األعالم/بغداد جامعة451ادبيللبنين البلديات اعداديةعلي ماشاف حسن علي626141621037198

اللغات/بغداد جامعة426ادبيللبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةسميجي جاسم نارس محمد627141621038158

الفلسفة/اآلداب/بغداد جامعة413ادبيللبنين بغداد اسد اعداديةغايب عبد علي اثير628141621048001

القانون/المستنصرية الجامعة575ادبيللبنين بغداد اسد اعداديةفريح محيسن ناجي علي629141621048061

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة402ادبيالمختلطة التفاؤل ثانويةعلوان محسن عادل الرحمن عبد630141621151013

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة483ادبيالمختلطة التفاؤل ثانويةحمود هللا عبد ابراهيم محمد631141621151018

األعالم/بغداد جامعة483ادبيالخارجيونمريوش فياض خضر فاضل632141621400035

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة420ادبيللبنات وهب بنت آمنة اعداديةعبد هادي هللا عبد ايات633141622066016

للبنات التربية/بغداد جامعة438ادبيللبنات وهب بنت آمنة اعداديةحسون خطار سمير رقيه634141622066039

اآلداب/العراقية الجامعة400ادبيللبنات اليمامة زرقاء اعداديةجباره عيسى عمران أية635141622067010

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة477ادبيللبنات اليمامة زرقاء اعداديةزغدان كاظم هندي زينب636141622067038

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة483ادبيللبنات اليمامة زرقاء اعداديةعباس علي حسن مناهل637141622067079

للبنات التربية/العراقية الجامعة405ادبيللبنات حطين ثانويةعلي محمد الرحمن عبد طالب زينه638141622068027

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة396ادبيللبنات االبتهال ثانويةزيدان جلوب احمد رحاب639141622069024

للبنات التربية/بغداد جامعة463ادبيللبنات االبتهال ثانويةجربوع محسن حميد زهراء640141622069032

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة389ادبيللبنات االبتهال ثانويةكاظم صفاري ناشي مريم641141622069061

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة468ادبيللبنات فدك ثانويةاعطيه شعالن خالد زهراء642141622070057

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة497ادبيللبنات فدك ثانويةزياره كاظم عباس سهير643141622070084

اآلداب/المستنصرية الجامعة407ادبيللبنات سومر ثانويةثجيل النبي عبد ابراهيم زهراء644141622072059

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة423ادبيللبنات سومر ثانويةعلي كرم حسين شهد645141622072081

التربية/المستنصرية الجامعة462ادبيللبنات سومر ثانويةكاطع جاسم كامل فاطمه646141622072103

للبنات التربية/بغداد جامعة523ادبيللبنات النعيم ثانويةحمزه الحسين عبد علي زهراء647141622073025

للبنات التربية/بغداد جامعة498ادبيللبنات صفية اعداديةفرحان كريم سعد ايه648141622075008

اللغات/بغداد جامعة425ادبيللبنات صفية اعداديةراهي صاحب ناظم نبأ649141622075178

للبنات التربية/بغداد جامعة465ادبيللبنات صفية اعداديةعيال نايف محمد نور650141622075198

اآلداب/بغداد جامعة482ادبيللبنات التسامح اعداديةمهدي نوري عمار ميامي651141622076125
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التربية/المستنصرية الجامعة443ادبيللبنات التسامح اعداديةخلف زيدان احمد هبة652141622076146

اللغات/بغداد جامعة453ادبيللبنات الهدى اعدايةابراهيم لفتة محمد شمس653141622077034

اآلداب/المستنصرية الجامعة421ادبيالزهورللبنات ثانويةشبار زوير عادل نورهان654141622080049

للبنات التربية/العراقية الجامعة399ادبيللبنات الضحى ثانويةعلي فجر منير تبارك655141622089010

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة412ادبيللبنات الضحى ثانويةسلمان علي عبد سليمان طيبه656141622089032

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة396ادبيللبنات الضفاف ثانويةمنخي شنيف غازي رحاب657141622090021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة470ادبيللبنات الرسول ريحانة ثانويةجواد مجيد حسين هدى658141622092042

اللغات/بغداد جامعة426ادبيللبنات النزاهة ثانويةصفوك كريم مسلم هللا هبة659141622093092

الجميلة الفنون/بغداد جامعة395.2ادبيللبنات الصواري ذات ثانويةيونس دبيس حسين آيه660141622095002

التربية/المستنصرية الجامعة442ادبيللبنات الجمهورية ثانويةعبد متعب سعد رغده661141622098022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة514ادبيللبنات المهج اعداديةهللا عبد نجم احمد االء662141622102006

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة456ادبيللبنات المهج اعداديةكريم كاظم عماد هبه663141622102101

االطفال رياض/ للبنات التربية/بغداد جامعة421ادبيللبنات ايالف ثانويةخلف الحسين عبد عالء ريام664141622105008

اللغات/بغداد جامعة418ادبيللبنات المعرفة ثانويةكامل كاظم عامر مرام665141622106023

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة425ادبيللبنات الخنساء ثانويةشناوه علي منذر ميس666141622107025

اآلداب/بغداد جامعة422ادبيللبنات الكرامة اعداديةهاشم جاسب حسين جنان667141622111015

القانون/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة527ادبيللبنات المؤمنين ام ثانويةشده طعمة علي حوراء668141622115018

التربية/المستنصرية الجامعة447ادبيللبنات المؤمنين ام ثانويةجودة داود طالب دعاء669141622115021

التربية/المستنصرية الجامعة456ادبيللبنات الرافدين بنت ثحسان داخل جبار زهراء670141622120019

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة481ادبيللبنات الرافدين بنت ثالطيف عبادي مهدي زهراء671141622120024

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة475ادبيللبنات الرافدين بنت ثكزار جاسم ياسين مروج672141622120034

اآلداب/بغداد جامعة436ادبيللبنات الفرح اعداديةخلف حميد صباح الهدى نور673141622125034

السياسية العلوم/بغداد جامعة470ادبيللبنات المعالي ثانويةعذيب محمد علي سرى674141622127045

اآلداب/المستنصرية الجامعة416ادبيللبنات المعالي ثانويةعذيب محمد علي نور675141622127069

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة451ادبيللبنات االهلية الصباح ثانويةعلي خلف زياد زينب676141622132006

السياسية العلوم/المستنصرية الجامعة456ادبيللبنات الصدر آمنة ثانويةحنفيش عويد كاظم لمياء677141622136049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384ادبيللبنات المسائية ميسلون ثجاسم علي عدنان عال678141622220020

القانون/المستنصرية الجامعة538ادبيللبنات المسائية اشبيلية ثانويةدخن عذاري الكريم عبد اسراء679141622223003

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة450علميللبنين النهروان اعداديةفنجان جبر ضياء مهيمن680151511020142

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357علميللبنين المسائية بدر اعداديةصابر محسن احمد مرتضى681151511072167

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة426علميللبنات الفكر اعداديةعبدعلي يارولي احمد زهراء682151512056017
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السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة397ادبيللبنين قتيبة اعداديةعلي عابدين محسن حيدر683151521004046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363ادبيللبنين الحسين ثورة اعداديةعلي صدام عبدالزهرة نزار684151521007228

االثار/سامراء جامعة374ادبيللبنين العراقي التراث اعداديةحسين جبار عباس علي685151521008110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة385ادبيللبنين النهروان اعداديةرمام حنتاو جبار حسين686151521020050

الهندسة/المستنصرية الجامعة545علميللبنين الرافدين اعداديةطاهر مطلك جاسب كرار687151611001081

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة516علميللبنين البراق اعداديةزاير علي محمود امجد688151611002009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627علميللبنين العراقي التراث اعداديةبهيدل عيسى قيصر مجتبى689151611008073

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.8علميللمتميزين الصدرين ثانويةفرهود حسن الحسين عبد محمد690151611012019

الطب/كربالء جامعة663علميللبنين الزهاوي اعداديةعباس الصاحب عبد جمعة مؤمل691151611015132

الهندسة/بغداد جامعة635علميللبنين النهروان اعداديةفزع داعم محمد احمد692151611020012

الزراعة/بغداد جامعة445علميللبنات العقيلة اعداديةجبر جاسم نصيف تقى693151612040018

العلوم/بغداد جامعة495علميللبنات المسرة اعداديةفرج علوان توفيق زهراء694151612041018

الخوارزمي-  الهندسة/بغداد جامعة643علميللبنات المسرة اعداديةدربي حسن سعدون زهراء695151612041020

الهندسة/بغداد جامعة631علميللبنات النجاة اعداديةشغاتي حسن فاضل زينب696151612042033

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة460علميللبنات االكرمين بنت اعداديةبدن الجبار عبد عدنان ايه697151612043008

اآلداب/المستنصرية الجامعة513علميللبنات الفضيلة ثانويةكاظم صادق ثامر رفيف698151612045021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة502علميللبنات الفضيلة ثانويةمكي السالم عبد محمد نبأ699151612045053

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة519علميللبنات االزور بنت خولة اعداديةجبر سلمان حسن رقيه700151612046061

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589علميللبنات االزور بنت خولة اعداديةخشان حسن جواد نرجس701151612046169

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563علميللبنات الصدر امنة اعداديةفرحان جودة سامي سجى702151612049086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637علميللبنات الماثر اعداديةمهاوي سعد علي مريم703151612051059

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة519علميللبنات ع العذراء مريم اعداديةحسين ناصر محمد براء704151612054018

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة672علميللبنات ع العذراء مريم اعداديةفزع داعم محمد علياء705151612054112

الهندسة/المستنصرية الجامعة566علميللبنات نرجس السيدة اعداديةسلمان جاسم محمد الرا706151612055055

الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة590.5علميللمتميزات البتول ثانويةسلمان رشيد نهاد نوال707151612057013

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة634علميللبنات االستقامة اعداديةبريدي عبد صبيح الهدى نور708151612058043

اآلداب/بغداد جامعة441ادبيللبنين الرافدين اعداديةعبود عواد علي حسين709151621001035

األعالم/بغداد جامعة451ادبيللبنين البراق اعداديةسدخان الحسين عبد رضوان محمد710151621002099

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة466ادبيللبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةأجويد وداي كاظم كرار711151621005076

الجميلة الفنون/بغداد جامعة401ادبيللبنين الحسين ثورة اعداديةعطية الكريم عبد ابراهيم حيدر712151621007052

القانون/المستنصرية الجامعة535ادبيللبنين الحسين ثورة اعداديةمحمد جبار حسين ياسر713151621007208
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398ادبيللبنين العراقي التراث اعداديةازبيري سوادي حسن احمد714151621008004

اآلداب/العراقية الجامعة397ادبيللبنين المصطفى اعداديةرباط محسن الزهرة عبد عباس715151621009105

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة384ادبيللبنين الزهاوي اعداديةعلك مهدي عماد احمد716151621015003

اللغات/بغداد جامعة441ادبيللبنين الزهاوي اعداديةصالح مايع احمد سجاد717151621015026

اآلداب/المستنصرية الجامعة411ادبيللبنين الزهاوي اعداديةحسن فليح سامي غسان718151621015056

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة415ادبيللبنات االكرمين بنت اعداديةهاشم جبر حميد بنين719151622043012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة478ادبيللبنات الرميلة اعداديةعلي جلوب الحسين عبد اسراء720151622044004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة506ادبيللبنات الفضيلة ثانويةعازب حسن الدين فالح تبارك721151622045014

السياسية العلوم/بغداد جامعة565ادبيللبنات الفضيلة ثانويةعبد محمد عامر زهراء722151622045030

الفلسفة/اآلداب/بغداد جامعة404ادبيللبنات االزور بنت خولة اعداديةصالح جاسم محمد زهراء723151622046022

االعالم/العراقية الجامعة441ادبيللبنات الهدى اعداديةخلف سلمان داود بنين724151622047013

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة470ادبيللبنات الفيحاء اعداديةحسين صالح زاير خمائل725151622048038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة478ادبيللبنات الصدر امنة اعداديةعلي مهدي الحسين عبد حوراء726151622049041

اآلداب/المستنصرية الجامعة409ادبيللبنات الصدر امنة اعداديةقاسم الرضا عبد كاظم عذراء727151622049126

اآلداب/المستنصرية الجامعة411ادبيللبنات الربيع زهرة اعداديةكاطع علي كريم غصون728151622050078

القانون/بغداد جامعة600ادبيللبنات الماثر اعداديةعباس هادي حيدر غفران729151622051080

القانون/بغداد جامعة577ادبيللبنات نرجس السيدة اعداديةالحسن عبد عطيه سامي حوراء730151622055023

للبنات  التربية/البصرة جامعة463علميللبنات المقدسة كربالء اعداديةيوسف يعقوب مسلم زهراء731161512164026

االسنان طب/البصرة جامعة656علميللبنين المركزية االعداديةعباس حمزه محمد علي732161611001378

الطب/البصرة جامعة686.1علميللبنين المتميزين ثانويةسالم داود بهاء حسين733161611003006

القرنة/  التربية/البصرة جامعة454علميللبنين القرنة اعداديةعناد جياد رحيم علي734161611027065

الصيدلة/البصرة جامعة665علميللبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةعجيل محمد باسم مصعب735161611060263

الهندسة/العراقية الجامعة557علميللبنين االهلية االندلس ثانويةلفته عويد علي احمد736161611063007

الطب/قار ذي جامعة662علميللبنين الفراهيدي ثانويةطاهر يوسف حازم علي737161611075175

االسنان طب/البصرة جامعة649علميللبنين الفراهيدي ثانويةحمزه كاظم جبار مصطفى738161611075288

الهندسة/بغداد جامعة579علميللبنين األهلية العرب شط ثانويةبداي قاسم صالح علي739161611084248

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة504علميللبنين االهلية الهدى علم ثانويةحبيب خالد الرحمن عبد الرزاق عبد740161611127044

الهندسة/البصرة جامعة597علميللبنات االهلية الرازي ثانويةبخيت هنيدي كامل دنيا741161612152054

الهندسة/البصرة جامعة614علميللبنات االهلية الرازي ثانويةكاظم ناصر نبيل هديل742161612152229

الهندسة/البصرة جامعة607علميللبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةناصر حسين الكريم عبد حنين743161612165080

الطب/البصرة جامعة673علميللبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةهللا عبد اسماعيل هللا عبد ساره744161612165186
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الهندسة/البصرة جامعة601علميللبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةكاظم جبار جواد ضحى745161612183084

االسنان طب/البصرة جامعة654علميللبنات االهلية العرب شط ثانويةحاتم الجبار عبد نصير حوراء746161612184086

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/البصرة جامعة568علميللبنات االهلية العرب شط ثانويةابراهيم كاظم جواد هبه747161612184422

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/البصرة جامعة503علميللبنات االهلية البديع انوار ثانويةيسر نعمة عقيل سارة748161612207034

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة482علميللبنات البتول ثانويةيوسف يعقوب مسلم تقى749161612242010

العلوم/البصرة جامعة534علميللبنات المالئكة نازك ثانويةفالح النبي عبد هاشم اسيل750161612265003

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/البصرة جامعة534علميللبنات المالئكة نازك ثانويةمحسن عبد حسن نور751161612265031

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة454علميللبنات االهلية الحق نور ثانويةجحيف ناصر سعد غدير752161612274014

الطب/البصرة جامعة674علميللبنات االهلية النخبة ثانويةهللا عبد يونس محمد بدور753161612280013

القانون/البصرة جامعة517علميللبنات الزهراءاالهلية هبة ثانويةعباس فاضل لؤي الزهراء فاطمة754161612286007

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة440ادبيللبنين الرسالة اعداديةفرج عبد محمد سامر755161621013018

للبنات  التربية/البصرة جامعة399ادبيللبنات دجلة ثانويةسلمان كاظم جادر سهاد756161622243037

االسنان طب/تكريت جامعة652علميللبنين الخطيب اعداديةحسن احمد حردان سلوان757181611002077

الطب/نينوى جامعة656علميللبنين بلد اعداديةعبود مبدر الستار عبد حسين758181611006033

الطب/تكريت جامعة658علميللبنين بلد اعداديةعبد هادي حسن عمر759181611006088

العلوم/بغداد جامعة556علميللبنين بلد اعداديةفنر عذاب حاضر محمد760181611006102

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592علميللبنين خلدون ابن ثانويةمخلف علي وكاع الرحمن عبد761181611009044

الصيدلة/تكريت جامعة636.5علميللمتميزين تكريت ثانويةنجم عبيد حميد محمد762181611032015

والمعادن النفط هندسة/تكريت جامعة628علميللبنين طوز اعداديةرشيد احمد محمد احمد763181611037003

االسنان طب/كربالء جامعة645علميللبنات بلد اعداديةدخيل كاظم عدنان حوراء764181612176037

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة600علميللبنات بلد اعداديةهادي سليم ماجد دعاء765181612176045

التطبيقية الحيوية التقانات/النهرين جامعة610علميللبنات بلد اعداديةعبد الحسن عبد ميثم سرى766181612176097

التمريض/تكريت جامعة551علميللبنات بلد اعداديةاحمد مزهر ماهر وسن767181612176169

التطبيقية العلوم/سامراء جامعة527علميللبنات اعداديةعموريةالرزاق عبد اللطيف عبد ضياء ابتهاج768181612183005

الموصل طب/الموصل جامعة657علميللبنات المؤمنين ام ثانويةصالح علي صالح رحاب769181612232013

االسنان طب/تكريت جامعة649علميللبنات قار ذي ثانويةمحمد احمد مهدي هاجر770181612233035

الطب/المستنصرية الجامعة683علميللبنات الدجيل اعداديةحسن ابراهيم اسماعيل مريم771181612236122

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة497علميللبنات االندلس ثانويةاحمد كمال اصغر زينب772181612244026

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة459ادبيللبنين االبراهيمية اعداديةكاظم حبيب كاظم عباس773181621001030

واالقتصاد اإلدارة/تكريت جامعة416ادبيللبنين العربي التراث ثانويةنايم سنو سعيد صافي774181621096009

الحقوق/تكريت جامعة419ادبيللبنين المفيد الشيخ اعداديةعباس علي عدي احمد775181621127004
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التربية/المستنصرية الجامعة456ادبيللبنين المفيد الشيخ اعداديةساهي مزحم باسم هللا عبد776181621127037

األساسية التربية/ديالى جامعة488ادبيللبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةعلي حسن احمد حسام777181621342052

الطب/االنبار جامعة673علميللبنين الخالدية اعداديةجياد مسعف دهام ايوب778191611007026

العلوم/االنبار جامعة502علميللبنين العربي الفارس اعداديةحسين دهش اسود ياس779191611013079

العلوم/النهرين جامعة536علميللبنين ياسر بن عمار اعداديةدرباش خلف حسين الرحمن عبد780191611040037

الهندسة/المستنصرية الجامعة576علميللبنين الكندي ثانويةعبد خلف جمال برزان781191611093014

الهندسة/بغداد جامعة599علميللبنين الكندي ثانويةعبد خلف جمال راجي782191611093023

القائم/  التربية/االنبار جامعة463علميللبنين الكندي ثانويةيحيى قاسم لؤي  احمد783191611093090

الهندسة/االنبار جامعة583علميالمختلطة النيل ثانويةسحاب عبد احمد طه784191611310017

االعالم/العراقية الجامعة466علميللبنين المسائي المجمع ثانويةخلف محمد قيس عمر785191611347067

الصيدلة/االنبار جامعة633علميللبنات بروانة ثانويةحسين مطر حمد عبير786191612151032

التربية/المستنصرية الجامعة457ادبيللبنين الكندي ثانويةحسين دهش اسود فيصل787191621093038

اآلداب/االنبار جامعة373ادبيللبنات الخنساء ثانويةصبر متعب محمود ريام788191622189023

الزراعة/كركوك جامعة393علميكردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةامين محمد احمد جبار احمد789201511302008

الهندسة/ديالى جامعة529علميللبنين المركزية كركوك اعداديةجمعة محمد انور حيدر790201611001097

الهندسة/كركوك جامعة629علميللبنين المركزية كركوك اعداديةعبود عليوي جعفر علي791201611001175

الطب/كركوك جامعة667علميللبنين المركزية كركوك اعداديةالرحمن عبد محمد محمود عمر792201611001215

االعمال معلوماتية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة510علميللبنين المركزية كركوك اعداديةمسلم مطشر رعد مصطفى793201611001319

واالقتصاد االدارة/كركوك جامعة464علميللبنين الجهاد اعداديةعلي فخري محمد علي794201611003068

الصيدلة/تكريت جامعة648علميللبنين الفرات اعداديةحماده حمد خالد وليد795201611007100

االسنان طب/كركوك جامعة650.6علميللمتميزين العراق ثانويةالدين بهاء الدين صدر احمد ابراهيم796201611050001

والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة575علميللنازحين بكلر اتا ثانويةخلف عبد محمد مصطفى797201611064048

العلوم/تكريت جامعة477علميللنازحين االرتقاء ثانويةسعود ناصر يوسف قتيبه798201611069063

العلوم/الموصل جامعة515علميكردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةعلي حسن ياسين ريز به799201611303073

التمريض/كركوك جامعة608علميكردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةرشيد هللا عبد محمد يوسف800201611303302

الطب/نينوى جامعة655علميكردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةمحمد هاوار ازاد محمد801201611304211

الصيدلة/الموصل جامعة645علميللبنات الواسطي اعداديةالخالق عبد زاهر الخالق عبد زهراء802201612102037

الحويجة/  التربية/كركوك جامعة431علميللبنات الواسطي اعداديةتوفيق جمعه وهبي مها803201612102071

القانون/ السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة460علميللبنات القلعة ثانويةمجيد عمر فاروق سوزان804201612104024

الموصل طب/الموصل جامعة658علميللبنات باغداكول ثانويةسالم محمود غيدان سارة805201612111012

الطب/كركوك جامعة675.5علميللمتميزات كركوك ثانويةسليم محمد ابراهيم لميس806201612116105

47 من 26 صفحة



2017/2016 المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم

االرهابية والعمليات العسكرية واالخطاء الحربية العمليات ضحايا ذوي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

المركزي القبولالمجموعالفرعالمدرسةالطالب اسماالمتحاني الرقمت

االنسانية للعلوم التربية/كركوك جامعة546علميللبنات الهدى اعداديةطه جمال صالح فاطمه807201612117049

الموصل طب/الموصل جامعة661علميللبنات الهدى اعداديةابراهيم خليل علي فاطمه808201612117050

التمريض/كركوك جامعة576علميللبنات النزاهة ثانويةهللا عبد نجم سامي شذى809201612130018

الحويجة/  الزراعة/كركوك جامعة410علميللبنات البيداء ثانويةبسمار النبي عبد عباس سهام810201612139061

الهندسة/الموصل جامعة561علميللبنات الخنساء اعداديةاسود ساهر حسن اسراء811201612141001

الهندسة/كركوك جامعة628علميللنازحات فلسطين ثانويةعبد بديوي السالم عبد انوار812201612164020

الهندسة/كركوك جامعة625علميللنازحات فلسطين ثانويةعبد بديوي السالم عبد ايالف813201612164024

االسنان طب/كركوك جامعة661علميللنازحات التقدم ثانويةمحمد محمود صالح علياء814201612170069

الصرفة للعلوم التربية/الموصل جامعة452علميكردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةرمضان حسن حميد اسيا815201612334017

التمريض/كركوك جامعة580علميتركماني-  للبنات بارش ثانويةاكبر احمد شهاب ايشان816201612395028

القانون/ السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة439ادبيللبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةالرحمن عبد محمد محمود سيف817201621002034

القانون/ السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة474ادبيللبنين المستقبل اعداديةامين محمد حميد محمد818201621011044

الحويجة/  التربية/كركوك جامعة399ادبيللبنات النصر ثانويةمحمد حسين عماد مالك819201622137032

القانون/ السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة409ادبيللبنات التقدم ثانويةمحميد هللا عبد خماس هند820201622138106

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةسعدون علي محمد الحسين821211511014043

العلوم/الموصل جامعة501علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةعلي حسين محمود علي822211511014137

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604علميللبنين المغيرة ثانويةغضبان بالسم قاسم ايمن823211511051005

العلوم/ديالى جامعة484علميالمختلطة النظامية ثانويةالمحسن عبد مهدي الخالق عبد العزيز عبد824211511206021

واالقتصاد اإلدارة/الموصل جامعة405علميللبنين المسائية االمة امين اعداديةبلبص حسن هادي اكرم825211511273005

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة393ادبيللبنين الرضي الشريف اعداديةعلي عباس هللا عبد مصعب826211521003040

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة442ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةفليح كاظم جواد حسين827211521014017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377ادبيللبنين قار ذي ثانويةمحسن الرضا عبد محمد سجاد828211521032010

الجميلة الفنون/ديالى جامعة402ادبيللبنين المغيرة ثانويةمحمد مخلف طالب خالد829211521051007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة371ادبيللبنين االغوات جديدة ثانويةحسن مهدي حيدر مهدي830211521073025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة372ادبيللبنين الرواد اعداديةعلي موسى محمد مهند831211521077127

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة367ادبيللبنين االزور بن ضرار اعداديةحمودي علي فاروق الحكم832211521081015

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة440ادبيالمختلطة المدائن ثانويةمحمود حسين عباس رامي833211521227013

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة399ادبيللبنات العدنانية ثانويةحسين فرحان احمد جنان834211522094020

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة462ادبيللبنات المنتهى اعداديةجاسم عبود مدحت شهد835211522103034

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة414ادبيللبنات اوراس ثانويةمحمد حسين جاسم ليلى836211522130006

األساسية التربية/ديالى جامعة418ادبيللبنات الروابي ثانويةمبارك عباس محمد مريم837211522146051
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السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة435ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةاسود عبد علي تماره838211522155027

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/كركوك جامعة375ادبيللبنات الوثقى العروة ثانويةخليل هاشم معن آيه839211522165002

االسالمية العلوم/ديالى جامعة407ادبيللبنات المسائية بعقوبة ثانويةغيدان عبد باسم انفال840211522291013

الطب/نينوى جامعة654علميللبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةابراهيم حمادي مقداد ابراهيم841211611001009

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة468علميللبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةمدب ابراهيم جريان علي842211611001072

والمعادن النفط هندسة/تكريت جامعة627علميللبنين الخالص اعداديةمحمد عباس أحمد سجاد843211611002097

الطب/كربالء جامعة668علميللبنين الخالص اعداديةكاظم عون عبد نجم مجتبى844211611002159

العلوم/ديالى جامعة480علميللبنين الخالص اعداديةسعود فاضل فرحان محمد845211611002176

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة507علميللبنين الخالص اعداديةكاظم جواد منصور مرتضى846211611002193

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة428علميللبنين الخالص اعداديةحسن محمد الهادي عبد حسن محمد منتظر847211611002208

العلوم/ديالى جامعة499علميللبنين الرضي الشريف اعداديةعلوان محسن عوده هللا عبد848211611003079

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة607علميللبنين الرضي الشريف اعداديةاسماعيل عدنان نزار علي849211611003101

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617علميللبنين المعارف اعداديةحميد محمد صالح جرناس850211611005048

األسنان طب/الموصل جامعة637علميللبنين بلدروز اعداديةاحمد نايف سعد هللا عبد851211611007043

الصيدلة/الكوفة جامعة637علميللبنين بلدروز اعداديةعباس حسن عدنان محمد852211611007082

الموصل طب/الموصل جامعة657علميللبنين سعد بني اعداديةمحمد فرج حسين احمد853211611008003

الطب/نينوى جامعة653علميللبنين سعد بني اعداديةمحمد فرج حسين محمد854211611008046

العلوم/الموصل جامعة500علميللبنين الناصر عبد جمال اعداديةرحيم خلف احمد صفاء855211611010061

الهندسة/ديالى جامعة509علميللبنين كنعان اعداديةمحمد حسين اتهام االله  عبد856211611013062

التمريض/الموصل جامعة607علميللبنين كنعان اعداديةشاطي محمد ثاير عمار857211611013083

الهندسة/العراقية الجامعة572علميللبنين كنعان اعداديةعليوي الكريم عبد تحسين مصطفى858211611013114

العلوم/ديالى جامعة454علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةغضبان عدنان قحطان الكريم عبد859211611014088

التمريض تقنيات/ الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة584علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةشكر علي خليل علي860211611014106

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةخليل مالك داود علي861211611014107

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة437علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةمحمود شكر دلو علي862211611014108

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة518علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةعلوان حسن فرحان علي863211611014114

الكندي طب/بغداد جامعة684علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةابراهيم محمد وافق علي864211611014117

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567علميللبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةحسين مالك علي كرار865211611018028

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566علميالمختلطة الراية ثانويةابراهيم احمد عثمان القادر عبد866211611021007

االسالمية العلوم/ديالى جامعة392علميللبنين النضال اعداديةعلي محمد قاسم احمد867211611029008

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة475علميللبنين مندلي اعداديةمجيد احمد طالب المجيد عبد868211611034046
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األساسية التربية/ديالى جامعة479علميللبنين الجبل ثانويةإبراهيم سمين عقيل هاني869211611036022

الهندسة/ديالى جامعة562علميللبنين الرومية ابن اعداديةحسين علي حسين مهيمن870211611037036

الصرفة للعلوم التربية/تكريت جامعة445علميللبنين النضيد الطلع اعداديةحميد محمد صالح عباس871211611038066

الطب/بغداد جامعة689علميللبنين النضيد الطلع اعداديةخلف احمد حسين علي872211611038077

الطب/المستنصرية الجامعة675علميللبنين عون الشهيد ثانويةالحسن عبد الدين نصر ياسر بهاء873211611050003

الطب/كربالء جامعة671علميللبنين عون الشهيد ثانويةالحسن عبد الدين نصر ياسر الصاحب عبد874211611050016

والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة626علميللبنين المغيرة ثانويةعليوي خلف حسن ميثم875211611051027

الطب/تكريت جامعة665علميللبنين نوح ثانويةخلف غيدان سعدون صفاء876211611053024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555علميللبنين حزيران اول ثانويةعلي محمد رياض امجد877211611062008

الهندسة/النهرين جامعة624علميللبنين القبلتين اولى اعداديةفياض مالو اثير انس878211611065019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580علميللبنين القبلتين اولى اعداديةحسين محمود سلمان الوهاب عبد879211611065048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572علميللبنين القبلتين اولى اعداديةمحمود سلمان رسول محمد880211611065074

األسنان طب/بابل جامعة646علميللبنين القبلتين اولى اعداديةماجد سحاب ماجد محمد881211611065082

االسنان طب/الكوفة جامعة650علميللبنين الوطن ثانويةخالف احمد محمد مرتضى882211611079025

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة488علميللبنين االنصاري ثانويةمزبان سلمان حسين علي883211611080020

األساسية التربية/ديالى جامعة434علميللبنين االزور بن ضرار اعداديةحمودي علي فاروق حمودي884211611081010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583علميالمختلطة اآللوسي العالمة ثانويةاسماعيل وادي صالح احمد885211611202001

الهندسة/ديالى جامعة554علميالمختلطة االخضر الحد ثانويةحمادة يحيى محمد العزيز عبد886211611208015

الطب/المستنصرية الجامعة674علميالمختلطة االخضر الحد ثانويةفرمان هادي حسين السجاد علي887211611208018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559علميالمختلطة السهول ثانويةغزي متعب اركان حارث888211611209003

والمعادن النفط هندسة/تكريت جامعة628علميالمختلطة قرة بن ثابت ثانويةبليبص حسن هادي كاظم889211611222022

الصيدلة/الكوفة جامعة635علميللبنين المحسن ثانويةمحمد ابراهيم علي مصطفى890211611225058

الهندسة/بغداد جامعة612علميالمختلطة سراجق أعداديةكاظم جواد عبد مرتضى891211611248024

الطب/الفلوجة جامعة664علميللبنات المالئكة نازك اعداديةحسين علي رياض ريم892211612090041

االسنان طب/البصرة جامعة637علميللبنات المالئكة نازك اعداديةبخيت عبد خالد هديل893211612090119

الطب/بابل جامعة666علميللبنات العدنانية ثانويةعلوان ماجد وسام سجى894211612094050

العلوم/ديالى جامعة498علميللبنات العدنانية ثانويةمحمد علي جاسم مريم895211612094076

الطب/كركوك جامعة665علميللبنات العدنانية ثانويةناوي كريم محمود مريم896211612094079

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556علميللبنات جمانة ثانويةرشيد عباس علي حنين897211612095020

الهندسة/ديالى جامعة509علميللبنات جمانة ثانويةعباس شالل رائد ضحى898211612095040

العلوم/ديالى جامعة465علميللبنات االسلمية ثويبة اعداديةراضي سلطان هاشم ابتهاج899211612098001
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الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة460علميللبنات وهب بنت آمنة ثانويةاحمد علوان محمد سهى900211612099036

الطب/ديالى جامعة673علميللبنات المستقبل فتيات اعداديةعناد راشد صالح نجالء901211612100048

الصيدلة/بابل جامعة639علميللبنات المستقبل فتيات اعداديةعلي كامل سعد نرمين902211612100050

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة434علميللبنات الفاضالت اعداديةمهدي سعيد ستار انعام903211612102003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579علميللبنات الفاضالت اعداديةموسى عيسى رمزي رؤى904211612102025

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة454علميللبنات عمارة ام ثانويةعلي عبد محمد خزعل اماني905211612107002

الهندسة/ديالى جامعة516علميللبنات عمارة ام ثانويةخليل محمود ناظم جنان906211612107010

الطب/ديالى جامعة685علميللبنات عمارة ام ثانويةعليوي حمدان الكريم عبد سهى907211612107029

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة437علميللبنات القدس اعداديةصبري الكريم عبد صفاء سارة908211612110050

األسنان طب/بغداد جامعة681علميللبنات القدس اعداديةخميس سبع عزيز فاطمه909211612110070

الهندسة/ديالى جامعة605علميللبنات الزهور ثانويةخميس محمود شاكر داليا910211612113010

الموصل طب/الموصل جامعة668علميللبنات حبيبة ام اعداديةجميل لفتة حبيب مروج911211612121053

الهندسة/ديالى جامعة508علميللبنات الزمر ثانويةالسيد هللا عبد وليد استبرق912211612126002

الهندسة/تكريت جامعة548علميللبنات الزمر ثانويةطه حسين ابراهيم عبير913211612126024

الكندي طب/بغداد جامعة682علميللبنات الزمر ثانويةسلمان خالد علي مآب914211612126028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594علميللبنات اوراس ثانويةصالح بديوي برهان همسة915211612130021

التمريض/بغداد جامعة618علميللبنات االخيلية ليلى ثانويةمصطاف مخيبر يوسف تبارك916211612134019

الطب/بغداد جامعة687علميللبنات االخيلية ليلى ثانويةمحمد اسماعيل القادر عبد رويده917211612134030

الطب/المستنصرية الجامعة678علميللبنات االنام اعداديةغيدان سليم صالح افنان918211612135015

االسنان طب/واسط جامعة641علميللبنات االنام اعداديةمحمد جاسم محمد سوناي919211612135098

الكندي طب/بغداد جامعة681علميللبنات االسالم رسالة اعداديةخلف ياسين محمود افنان920211612137005

الصيدلة/بغداد جامعة677علميللبنات الزهراء اعداديةمهدي سامي مؤيد رند921211612138054

الهندسة/المستنصرية الجامعة545علميللبنات الزهراء اعداديةناصر رزوقي طه زهراء922211612138062

الصيدلة/الكوفة جامعة636علميللبنات الزهراء اعداديةحسين عبد نوفل زهراء923211612138064

الطب/المستنصرية الجامعة686علميللبنات الزهراء اعداديةمحمود شاكر عماد ساره924211612138078

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة447علميللبنات الزهراء اعداديةعايش كيطان محمد ضحى925211612138097

الصيدلة/الكوفة جامعة641علميللبنات الزهراء اعداديةمهدي حسين حمزه فاطمه926211612138111

الهندسة/الموصل جامعة562علميللبنات الزهراء اعداديةزيدان كامل شامل فرقان927211612138116

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545علميللبنات الزهراء اعداديةحسين وادي محمد ميس928211612138130

الموصل طب/الموصل جامعة658علميللبنات العراقية اعداديةمرهون جاسم حيدر اسراء929211612139007

الطب/كربالء جامعة671علميللبنات العراقية اعداديةبدر احمد عماد اسراء930211612139009
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الهندسة/ديالى جامعة581علميللبنات العراقية اعداديةكاظم شوقي كميل االء931211612139014

الهندسة/بغداد جامعة589علميللبنات العراقية اعداديةحاجم فاضل علي عبد ايه932211612139028

العلوم/النهرين جامعة515علميللبنات العراقية اعداديةعباس خضير راسم بتول933211612139029

الطب/النهرين جامعة678علميللبنات العراقية اعداديةخلف عبود قاسم حمده934211612139039

الطب/بابل جامعة669علميللبنات العراقية اعداديةحميد فاضل الجبار عبد رسل935211612139051

التمريض/بغداد جامعة579علميللبنات المقدادية اعداديةحمود ياسين طه اسراء936211612140013

االسنان طب/القادسية جامعة639علميللبنات المقدادية اعداديةاحمد عبود غسان االء937211612140026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536علميللبنات المقدادية اعداديةعمران خالد سعيد ايه938211612140046

الطب/تكريت جامعة661علميللبنات المقدادية اعداديةعطية احمد محمود سجى939211612140109

البيطري الطب/ديالى جامعة480علميللبنات المقدادية اعداديةتوفيق الكريم عبد رائد شهد940211612140119

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601علميللبنات المقدادية اعداديةداود سلمان ابراهيم قبس941211612140149

العلوم/ديالى جامعة554علميللبنات المقدادية اعداديةمحمد موسى علي نبأ942211612140162

االسنان طب/تكريت جامعة652علميللبنات المقدادية اعداديةعيدان كامل سعد همسه943211612140185

الصيدلة/كربالء جامعة641علميللبنات بابل اعداديةحسين مظهر عماد حوراء944211612141012

العلوم/ديالى جامعة465علميللبنات بابل اعداديةعلوان محمد مروان نور945211612141054

الصيدلة/بابل جامعة640علميللبنات بابل اعداديةخريسان عباس كاظم ورود946211612141061

قبول لديه ليس506علميللبنات الحريه ثانويةزاير جالب ثامر رقيه947211612143056

الهندسة/ديالى جامعة592علميللبنات الحريه ثانويةأحمد حسين حافظ زينب948211612143068

الهندسة/الموصل جامعة589علميللبنات الحريه ثانويةابراهيم علي رافع الرا949211612143111

الصيدلة/الموصل جامعة630علميللبنات الحريه ثانويةحمد الباقي عبد علي منى950211612143122

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546علميللبنات النبوة اعداديةحسين عباس فاضل ايمان951211612145022

الهندسة/ديالى جامعة566علميللبنات النبوة اعداديةعلو خضير ياسين سرى952211612145070

الصيدلة/تكريت جامعة636علميللبنات النبوة اعداديةحسين سامي ظافر هند953211612145107

الطب/ديالى جامعة674علميللبنات الروابي ثانويةخميس كاظم ابراهيم فاطمه954211612146043

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة483علميللبنات فدك اعداديةمهدي عودة سجاد والء955211612156073

الموصل طب/الموصل جامعة657علميللبنات المروة ثانويةحسين مدحت حسين زينه956211612158008

العلوم/ديالى جامعة512علميللبنات الطائف ثانويةخليفه مجيد سالم رسل957211612159002

الصيدلة/بابل جامعة666علميللبنات العدوية رابعة ثانويةصادق محمد باسم ساره958211612160031

العمارة/العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة620علميللبنات الوثقى العروة ثانويةابراهيم جليل ستار وسن959211612165045

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة546علميللبنات عتبة ثانويةحسين كاظم جواد ايه960211612167002

األساسية التربية/ديالى جامعة460علميللبنات مزاحم بنت ثانويةمحمد ابراهيم خليل ضحى961211612170024
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للبنات العلوم/بغداد جامعة496علميللبنات االهلية ديالى سما ثانويةعباس كاظم زياد ساره962211612174012

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة465علميالمختلطة النظامية ثانويةحسين مالك الجليل عبد إبتهاج963211612206001

العلوم/المستنصرية الجامعة471علميالمختلطة السهول ثانويةاحمد عكاب سالم صبا964211612209004

التمريض تقنيات/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556علميالمختلطة المأمون ثانويةحسين عزيز محرف ميثاء965211612212011

التمريض تقنيات/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة519علميالمختلطة اليازجي ثانويةحسين عباس خضير جواهر966211612223006

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة435علميالمختلطة المتنبي اعداديةزيدان خلف هللا عبد دعاء967211612226013

الصرفة للعلوم التربية/ديالى جامعة483علميللبنات المسائية العراق بنت ثانويةاسماعيل علي صباح دعاء968211612293003

الجميلة الفنون/ديالى جامعة406ادبيللبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةصالح خالد محمد حمزه969211621001021

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة573ادبيللبنين المركزية اعداديةحسن علي خضير مثنى970211621004042

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة443ادبيللبنين بلدروز اعداديةعذب حميد رشيد علي971211621007022

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة453ادبيللبنين سعد بني اعداديةشيحان لطيف محمد عامر972211621008024

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة486ادبيللبنين سعد بني اعداديةمحمد حسن احمد علي973211621008029

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة452ادبيللبنين سعد بني اعداديةحسين عباس فيصل نجيب974211621008056

التربية/المستنصرية الجامعة452ادبيللبنين الناصر عبد جمال اعداديةغايب هللا عبد طه يعرب975211621010050

األساسية التربية/ديالى جامعة424ادبيللبنين كنعان اعداديةعطيه جميل خالد وليد976211621013059

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة487ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةتوفيق الكريم عبد رائد الكريم عبد977211621014026

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة513ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحمد علي حسن هللا عبد978211621014027

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة522ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةعمر محسن عادل هللا عبد979211621014028

األساسية التربية/ديالى جامعة419ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةجواد خلف عمار محمد980211621014046

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة480ادبيللبنين طالب ابي بن علي اعداديةحمد ياسين احمد محمود981211621014048

األساسية التربية/ديالى جامعة432ادبيللبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةمحمد جاسم حسن محمد982211621018022

األساسية التربية/ديالى جامعة438ادبيللبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةإبراهيم حميد مرعب مرعب983211621018028

السياسية العلوم/النهرين جامعة466ادبيللبنين الفلق اعداديةجاسم عبود مدحت أجود984211621023002

األساسية التربية/ديالى جامعة422ادبيللبنين السالم مدينة ثانويةجواد غضبان موسى مرتضى985211621024017

االنسانية للعلوم التربية/الموصل جامعة393ادبيللبنين الفراهيدي ثانويةابراهيم الرحمن عبد عدنان محمد986211621027044

الجميلة الفنون/بغداد جامعة394ادبيللبنين الوجيهية اعداديةعلي خلف ابراهيم محمد987211621030031

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة499ادبيللبنين الجبل ثانويةإبراهيم سمين عقيل مسلم988211621036007

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة457ادبيللبنين النضيد الطلع اعداديةعجيل قاسم جمعة احمد989211621038007

اللغات/بغداد جامعة434ادبيللبنين النضيد الطلع اعداديةعلي حسان ناظم والء990211621038163

االسالمية العلوم/ديالى جامعة406ادبيللبنين العدالة ثانويةابراهيم احمد طارق الرحمن عبد991211621044011

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة554ادبيللبنين دمشق ثانويةحسين علي مؤيد علي992211621048009
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واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة442ادبيللبنين الصدرين ثانويةعباس داود احمد علي993211621056012

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة485ادبيللبنين الشهداء بالط ثانويةفرحان حسين كريم علي994211621058027

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة475ادبيللبنين سعد ثانويةعلوان حسن بدري حسن995211621060002

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة482ادبيللبنين سعد ثانويةعباس عبد جعفر محمد996211621060012

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة505ادبيللبنين البطوله ثانويةباقر رشيد حميد جاسم997211621067007

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة472ادبيللبنين شورش اعداديةمجيد حميد نجم محمد998211621076100

االسالمية العلوم/ديالى جامعة453ادبيللبنين الرواد اعداديةمحمد حداوي علي احمد999211621077012

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة460ادبيللبنين الرواد اعداديةحسين فاضل جمال صالح1000211621077057

واالقتصاد اإلدارة/الموصل جامعة442ادبيللبنين الرواد اعداديةحمه محمد حازم علي1001211621077069

األساسية التربية/ديالى جامعة445ادبيللبنين الرواد اعداديةخميس الحميد عبد احمد محمد1002211621077090

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة423ادبيالمختلطة النظامية ثانويةحسين كامل صالح حسين1003211621206006

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة521ادبيالمختلطة (عج) المنتظر ثانويةعلي محمد حسين وسام1004211621207015

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة421ادبيالمختلطة اور ثانويةحسين عباس فاضل كرار1005211621211021

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة458ادبيالمختلطة الواحة ثانويةكاظم خلف عادل رسول1006211621215005

التربية/المستنصرية الجامعة459ادبيالمختلطة المتنبي اعداديةزيدان خلف هللا عبد احمد1007211621226002

اللغات/بغداد جامعة428ادبيالمختلطة بردى ثانويةصالح علي حسين احمد1008211621229002

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة465ادبيالمختلطة العمرانية ثانويةعلي مدلول عامر محمد1009211621230013

االسالمية العلوم/ديالى جامعة451ادبيالمختلطة سراجق أعداديةمهدي سعيد صبار أدهم1010211621248004

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة525ادبيالمختلطة البارقة ثانويةموسى علوان غانم عباس1011211621258003

األساسية التربية/ديالى جامعة426ادبيالمختلطة البارقة ثانويةمحمود نوري نجم ليث1012211621258006

التربية/المستنصرية الجامعة449ادبيالمختلطة الهداية ثانويةلفته مناحي حسن اثير1013211621262002

االسالمية العلوم/ديالى جامعة406ادبيللبنات تماضر اعداديةخلف عيدان مزهر شهالء1014211622091062

االنسانية للعلوم التربية/تكريت جامعة509ادبيللبنات تماضر اعداديةعلي احمد شهاب الهدى نور1015211622091087

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة388ادبيللبنات العدنانية ثانويةحسان كاظم اللطيف عبد زهراء1016211622094021

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة525ادبيللبنات جمانة ثانويةمحمود الكريم عبد كنعان هدير1017211622095022

النفس علم/اآلداب/بغداد جامعة424ادبيللبنات االسلمية ثويبة اعداديةفرمان الرحمن عبد خالد حنين1018211622098009

األساسية التربية/ديالى جامعة446ادبيللبنات االسلمية ثويبة اعداديةحسين رشيد رعد رفل1019211622098013

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة471ادبيللبنات االسلمية ثويبة اعداديةحمادي يوسف ياسين رهام1020211622098014

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة495ادبيللبنات الفاضالت اعداديةحيدر معروف ثامر زهراء1021211622102020

للبنات التربية/العراقية الجامعة396ادبيللبنات الفاضالت اعداديةشلفون عبد طه عذراء1022211622102037

االنسانية للعلوم التربية/الموصل جامعة383ادبيللبنات القدس اعداديةموله عبود ابراهيم حوراء1023211622110016
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األساسية التربية/ديالى جامعة436ادبيللبنات اسد بنت فاطمة اعداديةعباس عزيز وسام نور1024211622133042

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة413ادبيللبنات االسالم رسالة اعداديةعلوان مهدي جاسم زينب1025211622137017

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة459ادبيللبنات االسالم رسالة اعداديةابراهيم عزيز فايق مريم1026211622137030

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة461ادبيللبنات الزهراء اعداديةصالح مهدي حمد ارؤى1027211622138002

األساسية التربية/ديالى جامعة441ادبيللبنات الزهراء اعداديةسلمان سعيد عمار استبرق1028211622138003

االسالمية العلوم/ديالى جامعة407ادبيللبنات الزهراء اعداديةجاسم جميل مسعود تماره1029211622138018

األساسية التربية/ديالى جامعة442ادبيللبنات المقدادية اعداديةداود سعيد حسين حنين1030211622140016

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة496ادبيللبنات المقدادية اعداديةصالح فهد رياض رفل1031211622140022

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة479ادبيللبنات المقدادية اعداديةحمود شكر الرحمن عبد ندى1032211622140064

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة536ادبيللبنات النبوة اعداديةصالح احمد علي زهراء1033211622145031

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة456ادبيللبنات النبوة اعداديةعلوان حسن خالد ورود1034211622145073

االسالمية العلوم/ديالى جامعة431ادبيللبنات الخيزران اعداديةلفته محمود كريم رغداء1035211622147014

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة397ادبيللبنات القوارير ثانويةعباس علي ياس فاطمة1036211622150013

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة482ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةحسين محمد ثاير اسراء1037211622155002

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة466ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةمجيد جعفر رياض رفل1038211622155038

الجميلة الفنون/ديالى جامعة410ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةغالب علي كرار زينب1039211622155052

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةمحمد جاسم نصيف فاتن1040211622155085

واالقتصاد االدارة/العراقية الجامعة455ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةياسين علوان حميد فاطمة1041211622155086

النفس علم/اآلداب/بغداد جامعة428ادبيللبنات الكبرى زينب اعداديةكاظم جهاد محمد فاطمة1042211622155089

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة470ادبيللبنات العدوية رابعة ثانويةجعفر رشاد علي ساره1043211622160013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة376ادبيللبنات النعمان شقائق ثانويةردام حميد حسين جنان1044211622168008

واالقتصاد االدارة/ديالى جامعة492ادبيللبنات النعمان شقائق ثانويةمرهج علي عبد جمعة شهد1045211622168012

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة457ادبيالمختلطة النظامية ثانويةعبود عباس الرزاق عبد زينب1046211622206006

االسالمية العلوم/ديالى جامعة416ادبيالمختلطة الواحة ثانويةعلوان سلمان داود نوره1047211622215005

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة493ادبيالمختلطة ياسر بن عمار ثانويةزيدان سالم هللا عبد زهراء1048211622220010

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة454ادبيالمختلطة ياسر بن عمار ثانويةزيدان سالم هللا عبد زينب1049211622220012

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة422ادبيالمختلطة شوقي احمد ثانويةشويش سليمان رباح غاليه1050211622231008

األساسية التربية/ديالى جامعة434ادبيالمختلطة الهاشمية ثانويةاحمد عبد رحمن رسل1051211622237006

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة467ادبيالمختلطة النور جبل ثانويةعنزي رشيد مجيد ميادة1052211622252009

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة426ادبيالمختلطة البارقة ثانويةجاسم حماده ابراهيم تماره1053211622258003

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة532ادبيالمختلطة البارقة ثانويةخليل مالك محمود نوره1054211622258007
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االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة463ادبيالمختلطة جسرة ابي ثانويةعباس حسن اسماعيل رنده1055211622259002

التربية/المستنصرية الجامعة458ادبيالمختلطة الهداية ثانويةخضير ناجي محمد شيماء1056211622262007

القانون/السياسية والعلوم القانون/ديالى جامعة511ادبيالخارجياتحسين علي جمال مريم1057211622401023

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415علميللبنين االصالح اعداديةجثير جخيور دحام كرار1058221511015101

الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553علميللبنين  االهلية النور ثانويةحسين علي حسين علي1059221511089029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402علميالمختلطة البدر ثانويةعبود هللا عبد كريم علي1060221511216017

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة412ادبيللبنين البلغاء سيد اعداديةسعيد عبد فرحان محمد1061221521055125

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379ادبيللبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةفهد شنان فالح ازهر1062221521069003

واالقتصاد االدارة/البصرة جامعة437ادبيللبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةمعيلو غضبان احمد محمود1063221521069040

االسالمية العلوم/قار ذي جامعة403ادبيللبنين المسائية الشطرة اعداديةدخيل نافع ناصر ميثم1064221521307161

الفقه/الكوفة جامعة386ادبيللبنين المسائية الشطرة اعداديةضيدان صالح نادر نبيل1065221521307163

االنسانية للعلوم التربية/الموصل جامعة390ادبيللبنات  الرباب ثانويةجبر سلطان صبيح نشوه1066221522133030

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة592علميللبنين الناصرية اعداديةغلطة عودة رعد احمد1067221611001009

االسنان طب/قار ذي جامعة638علميللبنين الناصرية اعداديةراشد كاظم جواد كاظم1068221611001190

الطب/قار ذي جامعة667علميللبنين الجمهورية اعداديةعطيه ريسان كاظم احمد1069221611002032

االسنان طب/قار ذي جامعة659علميللبنين الجمهورية اعداديةدويج خلف رمضان حسين1070221611002077

الطب/النهرين جامعة684.8علميللبنين الجمهورية اعداديةالمهدي عبد الرزاق عبد أزهر اكبر علي1071221611002166

الطب/قار ذي جامعة666علميللبنين الجمهورية اعداديةالحسن عبد داخل عالوي محمد1072221611002254

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة445علميللبنين المركزية االعداديةجعفر عكاب بدر حسن1073221611003060

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة443علميللبنين المركزية االعداديةصخيل الجليل عبد نعمه هللا عبد1074221611003200

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة527علميللبنين غرناطة اعداديةمهوس سعد خضر مسلم1075221611017112

الصيدلة/قار ذي جامعة638علميللبنين  المرتضى اعداديةجعفر جبار احمد الفقار ذو1076221611019070

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة473علميللبنين  المرتضى اعداديةناصر ثجيل حميد منتصر1077221611019186

والغاز النفط هندسة/والغاز للنفط البصرة جامعة624علميللبنين الغراف اعداديةعثمان صباح غافل عباس1078221611022086

الهندسة/ميسان جامعة601علميللبنين األهلية المستقبل اعداديةمهوس الرضا عبد راجي حسين1079221611024007

الطب/كربالء جامعة664علميللبنين النصر اعداديةمزبان الكاظم عبد االمير عبد همام1080221611027172

الصرفة للعلوم التربية/قار ذي جامعة511علميللبنين  الرفاعي اعداديةهللا خير حافظ حسن امجد1081221611028023

الهندسة/قار ذي جامعة616علميللبنين  الرفاعي اعداديةجابر حنون عواد حسين1082221611028061

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة604علميللبنين  الشيوخ سوق اعداديةعبود طالب كريم محمد1083221611035240

التربية/المستنصرية الجامعة537علميللبنين النهضة اعداديةعبود عناد اسماعيل وسام1084221611049047

الطب/البصرة جامعة669علميللبنين االهلية القلعة ثانويةنعيمه كاظم سعدون عباس1085221611098042
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الصيدلة/قار ذي جامعة657علميالمختلطة الغيظ كاظم ثانويةرستم شياع هللا عبد محمد1086221611230013

التمريض تقنيات/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة515علميللبنات الخنساء اعداديةنصر فرحان جميل شروق1087221612103143

والرياضيات الحاسوب علوم/قار ذي جامعة475علميللبنات زنوبيا ثانويةابراهيم خليل مالك زهراء1088221612108020

االسنان طب/ميسان جامعة630علميللبنات (ع) الصديقة ثانويةمحي فرهود علي ايات1089221612112011

الصيدلة/قار ذي جامعة635علميللبنات (ع) الصديقة ثانويةالمهدي عبد الرزاق عبد ازهر نوراء1090221612112056

العلوم/قار ذي جامعة499علميللبنات الشموخ اعداديةسهر رستم ناجي لقاء1091221612134069

الطب/قار ذي جامعة667علميللبنات االهلية المعرفة ثانويةدخيل نافع ناصر زينب1092221612135061

الطب/قار ذي جامعة683علميللبنات األهلية المستقبل ثانويةعيسى سليف العالي عبد ساره1093221612139072

الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة562علميللبنات األهلية العلوم شمس ثانويةفشاخ خضر محمد بان1094221612141027

واالقتصاد االدارة/قار ذي جامعة457علميللبنات الوحدة اعداديةعيسى بشارة كامل هدير1095221612150116

الهندسة/قار ذي جامعة629علميللبنات االزور بنت خولة ثانويةزاير عيسى الواحد عبد اخالص1096221612155004

التمريض تقنيات/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة599علميللبنات االزور بنت خولة ثانويةشنان مطرود سعد نريمان1097221612155119

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/سومر جامعة458علميللبنات النور ثانويةحمود فليح رشيد زهراء1098221612156059

الكندي طب/بغداد جامعة682علميللبنات النور ثانويةمسعد غازي كاظم فاطمة1099221612156111

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554علميللبنات الحدباء اعداديةمطر سباهي حسين ميساء1100221612162130

الشطرة/  للبنات التربية/قار ذي جامعة457علميللبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةسلطان حامد وهاب زهراء1101221612178024

الشطرة/  للبنات التربية/قار ذي جامعة448علميللبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةسلمان العالي عبد طالب نمارق1102221612178057

الصيدلة/قار ذي جامعة653علمياللبنات التحرير ثانويةيوسف شريف سليم فاطمه1103221612183065

الطب/البصرة جامعة667علميللبنات النبوة ثانويةحسين علي محمد نيزك1104221612205019

األساسية التربية/بابل جامعة475ادبيللبنين البلغاء سيد اعداديةلفته عيدان كريم حسين1105221621055036

القانون/قار ذي جامعة527ادبيللبنين البلغاء سيد اعداديةروضان عويد مهدي حيدر1106221621055045

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة501ادبيللبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةعفيت حمزه الهيل ابو وائل1107221621086111

االنسانية للعلوم التربية/البصرة جامعة484ادبيالمختلطة مسقط ثانويةحلو عودة االمير عبد ارشد1108221621234002

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة467ادبيالمختلطة الفالح ثانويةراضي هللا عطا طاهر جعفر1109221621256005

القانون/قار ذي جامعة467ادبيللبنات المؤمنين ام ثانويةجابر عباس دحيدح عبير1110221622107024

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة425ادبيللبنات (ع) الصديقة ثانويةبدر خزعل زامل زهراء1111221622112005

القانون/قار ذي جامعة482ادبيللبنات الناصرية  اعداديةرزن صكبان سامي نيران1112221622149051

اآلداب/قار ذي جامعة399ادبيللبنات الوحدة اعداديةصاحب حالوب أسعد أديان1113221622150002

القانون/قار ذي جامعة521ادبيللبنات أور اعداديةمشري صيوان سالم نور1114221622154021

االساسية التربية/سومر جامعة439ادبيللبنات الشطرة اعداديةدخيل محمد عبد فاطمه1115221622161025

االولى الصفوف معلم/االساسية التربية/سومر جامعة461ادبياللبنات النرجس ثانويةناصر ثجيل حميد مها1116221622182023
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واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة436علميللبنين الجهاد اعداديةعبيد اليمه عبد حسين سيف1117231511004056

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة444علميللبنين االمام اعداديةعبد خفيف بيان عمار1118231511013057

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة488علميللبنين المسائية العصرية القرية ثانويةجاسم محمد قاسم احمد1119231511254002

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة408ادبيللبنين االسكندرية اعداديةخضير عيدان ياسين باسم1120231521001016

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة421ادبيللبنين المسيب اعداديةمحمد جبر محمد ضرغام1121231521009040

االثار/اآلداب/بابل جامعة401ادبيللبنين الصديق ثانويةاالحمر حسن محمد علي1122231521027079

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة523ادبيللبنين السجاد اعداديةناصر سلمان داود احمد1123231521031004

السياحية العلوم/كربالء جامعة411ادبيللبنات المدحتية اعداديةابراهيم ساهي علي شفاء1124231522090039

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة376ادبيللبنات النجوم ثانويةجبار حميد مهند رغد1125231522130017

اآلداب/بابل جامعة409ادبيالمختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةحمود العباس عبد أحمد نهى1126231522160013

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة525علميللبنين االسكندرية اعداديةابراهيم خليل خميس المهيمن عبد1127231611001057

االسنان طب/القادسية جامعة641علميللبنين علي االمام اعداديةجاسم جميل حافظ سجاد1128231611002131

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585علميللبنين علي االمام اعداديةجاسم جميل حافظ عباس1129231611002159

التمريض تقنيات/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557علميللبنين علي االمام اعداديةعبد لطيف نوري هللا عبد1130231611002172

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة428علميللبنين الثورة اعداديةمصطفى خليل محمد هللا عبد1131231611003104

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة483علميللبنين القاسم اعداديةمزعل عباس خضير حسن1132231611006051

الطب/بابل جامعة676علميللبنين المحاويل اعداديةعبد خليفه حميد حيدر1133231611008066

األساسية التربية/الموصل جامعة408علميللبنين المسيب اعداديةعبد كاظم فخري هشام1134231611009198

الصيدلة/القادسية جامعة634علميللبنين المشروع اعداديةفريح حمد الوهاب عبد احمد1135231611010006

والرياضيات الحاسوب علوم/الموصل جامعة454علميللبنين المشروع اعداديةبارود مطلك حمزه باسم1136231611010013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544علميللبنين صنعاء اعداديةحمد علوان ابراهيم يوسف1137231611011125

الهندسة/بابل جامعة578علميللبنين الطاهر جواد علي اعداديةالصاحب عبد حسين علي حيدر1138231611012055

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة437علميللبنين الطاهر جواد علي اعداديةعويد عباس فاضل هللا عبد1139231611012093

الطب/القادسية جامعة661علميللبنين السدة اعداديةحمزه محمد جاسم محمد1140231611016086

الطب/النهرين جامعة679علميللبنين المدحتية اعداديةكاظم عاكول عيسى حيدر1141231611017072

الهندسة/بابل جامعة550علميللبنين الدستور ثانويةحسن ياسين كريم ياسين1142231611018088

العلوم/بابل جامعة534علميللبنين الحلة اعداديةابراهيم خليل جليل سنان1143231611020146

الهندسة/المستنصرية الجامعة568علميللبنين حطين اعداديةعباس ياسين تايه اكرم1144231611023004

الصرفة للعلوم التربية/بابل جامعة505علميللبنين قار ذي ثانويةالهادي عبد الجبار عبد الستار عبد عمار1145231611024047

المسيب/  الهندسة/بابل جامعة524علميللبنين الصديق ثانويةمراح عاشور ابراهيم حيدر1146231611027023

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة668علميللبنين السجاد اعداديةمطر علي حسين طه1147231611031055
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التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة500علميللبنين السجاد اعداديةنايف جندل خليل مصطفى1148231611031113

المرضية التحليالت تقنيات/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548علميللبنين السجاد اعداديةهللا عبد لويس جبار منشد1149231611031120

البيئة علوم/الخضراء القاسم جامعة439علميللبنين ناصر عادل الشهيد ثانويةجبر الحسين عبد زيد عبد حسين1150231611038031

الصيدلة/كربالء جامعة636.9علميللمتميزين الوائلي ثانويةناجي داخل منعم علي1151231611047060

الهندسة/بابل جامعة585.1علميللمتميزين الوائلي ثانويةكاظم ادريس عامر ياسر1152231611047093

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589علميللبنين الشوملي اعداديةمحمد عبد راسم ماجد1153231611054153

والتعدين النفط هندسة/الموصل جامعة613علميللبنين القدس اعداديةمشير صكطري فوزي كاظم1154231611055052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572علميللبنين الطبري ثانويةكاظم ناير صالح حاتم1155231611061024

العلوم/بابل جامعة488علميللبنين الرشيد ثانويةجاسم عباس قصي وائل1156231611065040

المعلومات تكنلوجيا/بابل جامعة538علميالمختلطة البيطار ابن ثانويةعبود لوخ جبار ستار1157231611163014

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة513علميالمختلطة الصادق ثانويةعليوي عبيس سعدون حيدر1158231611172026

واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة479علميالمختلطة الكرار ثانويةحسين عباس كريم هللا عبد1159231611175010

الطب/بابل جامعة667علميالمختلطة النهروان ثانويةعودة عاصي ياسر عمر1160231611181054

التربية/القادسية جامعة490علميالمختلطة الكبرى بدر ثانويةعليوي حنون محسن رعد1161231611199015

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563علميللبنات الغساسنة اعداديةمحمد عبد راسم زهراء1162231612077032

الطب/بابل جامعة680علميللبنات الغساسنة اعداديةحمزة حنتوش زيدان مريم1163231612077073

التمريض/بابل جامعة582علميللبنات المناذرة اعداديةوالي هللا عبد حسين لينا1164231612078071

الصرفة للعلوم التربية/بابل جامعة511علميللبنات ميسلون ثانويةخالد غاوي محمود زينب1165231612080065

االسنان طب/االنبار جامعة656علميللبنات البدور ثانويةياس طه سعد هديل1166231612085023

البنات علوم/بابل جامعة444علميللبنات الثورة اعداديةاحمد الزهره عبد حسن فاطمه1167231612086111

األسنان طب/بابل جامعة653علميللبنات الخنساء اعداديةحسن عباس صالح غفران1168231612087190

الزراعة/الكوفة جامعة405علميللبنات الطليعة اعداديةتقي علي محمد عماد شهد1169231612088206

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة482علميللبنات المدحتية اعداديةالحسين عبد عزيز الحسين عبد اسماء1170231612090020

المعلومات تكنلوجيا/بابل جامعة522علميللبنات البنين ام اعداديةفهد فاضل علي سفانا1171231612091062

االسنان طب/واسط جامعة651علميللبنات اسماء اعداديةكاظم محمد جاسم امنه1172231612093016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626علميللبنات المسعودي ثانويةحمود جاسم ماجد دينا1173231612095037

األسنان طب/الموصل جامعة638علميللبنات المسعودي ثانويةعبود محمود ستار عال1174231612095073

األسنان طب/بابل جامعة646علميللبنات المسعودي ثانويةمخيف حايف عامر مروة1175231612095081

التمريض تقنيات/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574علميللبنات الشموس ثانويةعلوان عبادة تايه اسراء1176231612101002

الهندسة/بابل جامعة588علميللبنات المستقبل ثانويةعباس علي بخيت غفران1177231612106043

الهندسة/تكريت جامعة534علميللبنات المستقبل ثانويةبخيت عبيس وادي غفران1178231612106044
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األسنان طب/بابل جامعة650علميللبنات الزهراء اعداديةعواد جبر جواد بنين1179231612109045

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة520علميللبنات الزهراء اعداديةناجي فاضل مؤيد موج1180231612109264

األساسية التربية/بابل جامعة465علميللبنات الكوثر اعداديةرسولي خليل رؤوف سجى1181231612114073

األساسية التربية/ديالى جامعة417علميللبنات الكوثر اعداديةجاسم محسن سامي سرور1182231612114074

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة440علميللبنات بلقيس اعداديةحسن محمد غانم حاتم زينه1183231612120081

الطب/بابل جامعة664علميللبنات بلقيس اعداديةنعمان عباس نهروان ورود1184231612120146

والتعدين النفط هندسة/الموصل جامعة615علميللبنات حيفا اعداديةعلي محمد كاظم الهدى نور1185231612122039

التربية/المستنصرية الجامعة465علميللبنات الحسين بنت سكينة اعداديةخليل زيد عبد حسين االء1186231612123006

االسنان طب/كربالء جامعة670علميللبنات قرطبة ثانويةعبد محمد احمد فاطمه1187231612126070

البنات علوم/بابل جامعة459علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةنجم االمير عبد اسماعيل زينب1188231612127046

العلوم/بابل جامعة471علميللبنات االهلية المستنصرية ثانويةعليوي فهد الحسين عبد أزهار1189231612138005

الطب/بابل جامعة683علميللبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةجاسم علي رعد يسر1190231612142200

العلوم/بابل جامعة477علميالمختلطة الجماهير اعداديةمطر مشلوس علي حسنه1191231612183003

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة606علميالخارجياتسعيد هادي مهدي ريام1192231612401006

اللغات/بغداد جامعة424ادبيللبنين االسكندرية اعداديةخضير عيدان ياسين محمد1193231621001069

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة429ادبيللبنين الثورة اعداديةحمزه مرزه حبيب مداد1194231621003105

الجميلة الفنون/بابل جامعة385ادبيللبنين الجهاد اعداديةحسن مقداد اياد امير1195231621004016

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة406ادبيللبنين المشروع اعداديةجمعه عوده كريم امجد1196231621010011

التربية/المستنصرية الجامعة444ادبيللبنين المشروع اعداديةعواد اليج سلمان عمر1197231621010066

القانون/بابل جامعة527ادبيللبنين االمام اعداديةعبود كبيش علي مرتضى1198231621013058

القرآنية الدراسات/بابل جامعة496ادبيللبنين المدحتية اعداديةكاظم جابر حيدر كرار1199231621017070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369ادبيللبنين حطين اعداديةالواحد عبد الوهاب عبد الرحمن عبد يوسف1200231621023048

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة449ادبيللبنين الصديق ثانويةمعله جابر كاظم جابر1201231621027015

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة441ادبيللبنين الصديق ثانويةحمزة جاسم الكاظم عبد حسن1202231621027018

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة377ادبيللبنين الصديق ثانويةمغير احميد جبار حمزة1203231621027030

األساسية التربية/بابل جامعة429ادبيللبنين الصديق ثانويةحسن حامد مكي العابدين زين1204231621027038

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة465ادبيللبنين النجوم ثانويةرحيم عبيس صالح حسنين1205231621030010

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة414ادبيللبنين السجاد اعداديةامانه بدر متعب سالم1206231621031043

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة558ادبيللبنين السجاد اعداديةمحمد الخضر عبد نجم مثنى1207231621031088

القانون/بابل جامعة457ادبيللبنين السجاد اعداديةعلي عبد عاشور مزاحم مصطفى1208231621031112

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة430ادبيللبنين الوركاء ثانويةعذاب ناهي حسين كاظم1209231621034052
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االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة501ادبيللبنين السكيت ابن اعداديةاالئمه عبد صاحب عامر امير1210231621040003

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة503ادبيللبنين المصطفى ثانويةمنصور سلمان عماد حسام1211231621045005

التربية/واسط جامعة421ادبيللبنين مأرب ثانويةمهدي ناجي االله عبد زيد1212231621049015

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة457ادبيللبنين الجديد العراق اعداديةحمد عبيس حسين مرتضى1213231621052067

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة463ادبيللبنين التراث ثانويةعطيه حمادي نصر منير1214231621068040

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة536ادبيالمختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةعالوي حسين حمزه محمد1215231621160027

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة467ادبيالمختلطة الصادق ثانويةعطيه حسين الكاظم عبد محمد1216231621172028

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة481ادبيالمختلطة السهول ثانويةحمزه ابراهيم راهي حسام1217231621182002

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة420ادبيللبنين المسائية المحاويل ثانويةموسى عبيد يوسف سمير1218231621253049

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة439ادبيللبنين المسائية المسيب ثانويةعلي هللا عبد جاسم محمد1219231621256050

واالقتصاد االدارة/بابل جامعة417ادبيللبنين المسائية الشوملي ثانويةسلمان حمزه محمد سليم1220231621257008

التربية/سامراء جامعة403ادبيللبنين المسائية الشوملي ثانويةهريط علي عبد جميل علي1221231621257012

األساسية التربية/بابل جامعة445ادبيللبنات الخنساء اعداديةسلمان عليوي حسين براء1222231622087012

االطفال رياض/ للبنات التربية/بغداد جامعة458ادبيللبنات المستنصرية ثانويةعبد يوسف يحيى اسماء1223231622116006

اآلداب/بابل جامعة401ادبيللبنات الهدى بنت اعداديةسعيد شالل حمزه زهراء1224231622121015

االسالمية العلوم/كربالء جامعة394ادبيللبنات حيفا اعداديةحمود االمير عبد احمد صفاء1225231622122030

األساسية التربية/بابل جامعة421ادبيللبنات حيفا اعداديةقاسم أنتصار موفق نبأ1226231622122040

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة520ادبيللبنات عشتار اعداديةعبود فاضل ستار أمنيه1227231622125002

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة515ادبيللبنات عشتار اعداديةتايه زيد عبد هادي علياء1228231622125028

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة460ادبيللبنات قرطبة ثانويةبعيوي جواد جاسم آيه1229231622126002

للبنات التربية/العراقية الجامعة425ادبيللبنات قرطبة ثانويةعلي ابراهيم عبيد فاطمه1230231622126038

األساسية التربية/بابل جامعة411ادبيللبنات حلب ثانويةهاشم محسن هاشم هدى1231231622129019

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة439ادبيالمختلطة القاهرة ثانويةراضي جابر الحمزه عبد زهراء1232231622178007

األساسية التربية/بابل جامعة421ادبيالمختلطة الغربية النخيلة ثانويةكاظم عزيز علي اديان1233231622208002

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة396ادبيالمختلطة الغربية النخيلة ثانويةداود وهيب محمود شهالء1234231622208016

اآلداب/القادسية جامعة394ادبيللبنين الكندي ثانويةحسين حمزه حسن كرار1235241521040065

اآلداب/القادسية جامعة403ادبيالمختلطة الكساء اصحاب ثانويةهدوان حمزه راسم مرتضى1236241521156023

النفط/الهندسة/بغداد جامعة654علميللبنين النفيس ابن اعداديةخلف هويش حامد مصطفى1237241611002132

المعلومات هندسة/النهرين جامعة583علميللبنين قتيبة اعداديةعبد محمد عبدالخضر الحسنين1238241611003048

واالقتصاد االدارة/واسط جامعة429علميللبنين تراب ابي اعداديةغضب حميدي جواد منتظر1239241611006100

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة488علميللبنين الدغارة اعداديةعيسى حسين عباس صالح1240241611008071
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الصيدلة/القادسية جامعة643علميللبنين الحمزة اعداديةعرجاوي حسين جاسم الوهاب عبد1241241611010137

الهندسة/قار ذي جامعة613علميللبنين الحمزة اعداديةعبود فضيل جيجان مرتضى1242241611010224

القانون/القادسية جامعة496علميللبنين الشامية اعداديةجواد حسين كريم احمد1243241611015020

المجتمع صحة تقنيات/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559علميللبنين غماس اعداديةصليبي عاشور سعد علي1244241611016142

االسنان طب/القادسية جامعة640علميللبنين السجاد اعداديةناجي كاظم حمادي عادل1245241611027082

الطب/القادسية جامعة677علميللبنين السجاد اعداديةمزعل حمزه عزيز علي1246241611027114

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523علميللبنين السجاد اعداديةختال حرش حميد ليث1247241611027126

الصرفة للعلوم التربية/المثنى جامعة547علميللبنين االنام سيد اعداديةعوده حسين علي احمد1248241611039009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558علميللبنات خديجة اعداديةمزهر خليوي فاهم ختام1249241612080026

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة442علميللبنات السرور ثانويةسماوي كمر احمد اسماء1250241612085007

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة455علميللبنات السرور ثانويةسماوي كمر احمد مريم1251241612085076

الطب/القادسية جامعة666علميللبنات السنية اعداديةنعيم داخل قاسم دعاء1252241612102049

الزراعة/القادسية جامعة439علميللبنات حلب اعداديةحمادي حسين سالم حوراء1253241612107021

العلوم/القادسية جامعة475علميللبنات الطليعة اعداديةصالح حنتوش خالد رنده1254241612118053

التمريض/القادسية جامعة603علميللبنات الفردوس اعداديةمحيسن منصور كريم زهراء1255241612119134

الطب/القادسية جامعة672علميللبنات الفردوس اعداديةحمزه جساب ابراهيم غسق1256241612119210

التربية/القادسية جامعة453ادبيللبنين االنام سيد اعداديةمشكور فرحان صالح مؤيد1257241621039025

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة426ادبيللبنين الكندي ثانويةنعيم داخل قاسم حيدر1258241621040030

التربية/القادسية جامعة444ادبيالمختلطة مارب ثانويةسلمان مهدي صالح حمزه1259241621159010

االثار/القادسية جامعة416ادبيللبنين المسائية عفك ثانويةمجيد الحسين عبد كريم مرتضى1260241621208039

القانون/القادسية جامعة472ادبيللبنات الكوثر اعداديةعباس خضير علي هند1261241622108048

اآلداب/القادسية جامعة400ادبيللبنات العفاف ثانويةدحام صكبان عامر عروبه1262241622130018

للبنات التربية/الكوفة جامعة515ادبيللبنات المسائية الديوانية ثانويةعيدان محمود جبار نرجس1263241622220041

التربية/واسط جامعة417ادبيالمختلطة المركزية الحيدرية اعداديةرحيم عبد تقي ابراهيم1264251521116005

التمريض تقنيات/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567علميللبنين المركزية النجف اعداديةجدوع كاظم عباس حسين1265251611001159

الزراعة/الكوفة جامعة419علميللبنين المفيد الشيخ اعداديةناصر جبر كريم محمد1266251611009546

االساسية التربية/الكوفة جامعة458علميللبنين االهلية المتنبي ثانويةحمزة مهدي جاسم محمد1267251611018031

العلوم/الكوفة جامعة506علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةهويدي عباس حسن احمد1268251611031026

الموصل طب/الموصل جامعة658علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةعبود مردان صباح انور1269251611031119

التمريض/الكوفة جامعة617علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةجدوع كاظم عباس علي1270251611031444

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة680علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةحمود علي نصير علي محمد1271251611031633
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الطب/القادسية جامعة661علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةكاظم يوسف طالب محمود1272251611031665

الطب/الكوفة جامعة697علميللبنين االهليه بانيقيا ثانويةجواد محمد حميد سهيل يوسف1273251611031807

الطب/الكوفة جامعة677علميللبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةحسين جاسم حسين احمد1274251611042001

الطب/الطبية حيان بن جابر جامعة684علميللبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةسلمان عبيدش جابر هللا عبد1275251611042009

العلوم/بغداد جامعة519علميللبنين االهلية الثقلين ثانويةحسن هاشم علي هاشم1276251611043051

المرضية التحليالت تقنيات/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548علميالمختلطة المركزية الحيدرية اعداديةحسين الياس سعيد محمد عصام1277251611116173

االسنان طب/الكوفة جامعة649علميللبنات المركزية االصيل اعداديةمحمد حيدر اصغر علي نائله1278251612059617

الطب/الكوفة جامعة664علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةحسين هويدي طاهر بنين1279251612062122

الصيدلة/الكوفة جامعة636علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةعبود مردان صباح مروة1280251612062560

االسنان طب/القادسية جامعة642علميللبنات واسط اعداديةمدفون زيد عبد سعيد بنين1281251612066015

العلوم/الكوفة جامعة545علميللبنات المركزية الساجدات اعداديةمحمد جميل طارق تبارك1282251612084105

الهندسة/الكوفة جامعة550علميللبنات المركزية الساجدات اعداديةحسين غازي باسم زهراء1283251612084221

التربية/القادسية جامعة504علميللبنات االهلية االندلس ثانويةجاسم كاظم مازن رواء1284251612098022

االسنان طب/الكوفة جامعة655علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةحسين عطيه حمزه آيات1285251612100001

الطب/الكوفة جامعة673علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةهادي محمد االمير عبد اسماء1286251612100007

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591علميب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةصادق يوسف حسين سكينه1287251612100287

الفقه/الكوفة جامعة462علميالمختلطة المركزية المربد اعداديةعلي يحيى زكريا زينب1288251612122104

القانون/الكوفة جامعة437ادبيللبنين االبتهال اعداديةحسين علي مكي ليث1289251621023040

القانون/الكوفة جامعة484ادبيللبنات الدر شجرة  اعداديةحسين عطية حمزة جنات1290251622080026

واالقتصاد اإلدارة/الموصل جامعة407علميللبنين الصويرة اعداديةعيدان راضي عقيل احمد1291261511012016

التربية/واسط جامعة441ادبيللبنين اليوم شباب ثانويةوالي محسن عواد سلمان1292261521030014

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561علميللبنين الكرامة اعداديةعباس عليوي رضا حسين1293261611004016

الطب/واسط جامعة679علميللبنين االبرار اعداديةكاظم الحمزه عبد سعدي الرزاق عبد1294261611016039

الجميلة الفنون/بغداد جامعة460علميللبنين االهلية دجلة اعداديةكاظم خيون رحمان محمد1295261611050041

الطب/واسط جامعة692علميللبنات خويلد بنت هاله اعداديةمناحي عبد قاسم زهراء1296261612074021

الهندسة/بغداد جامعة606علميللبنات الصفا اعداديةعكاب حطاب منشد ليلى1297261612085056

التمريض/الكوفة جامعة593علميللبنات النعمانية اعداديةرضا صالح مهدي سكينه1298261612087066

للبنات التربية/بغداد جامعة461علميللبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةعايد ناهي سعد زهراء1299261612108057

التمريض/بغداد جامعة619علميللبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةعيدان راضي نبيل فاطمه1300261612108105

الهندسة/بغداد جامعة586علميللبنات اليسر اعداديةابراهيم المحسن عبد محمد حوراء1301261612109031

اللغات/بغداد جامعة424ادبيللبنين حلب اعداديةابراهيم سلومي حامد ماجد1302261621013175
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واالقتصاد اإلدارة/بغداد جامعة489ادبيللبنين المصطفى نور اعداديةحمود لهمود احمد محمد1303261621015128

اآلداب/واسط جامعة385ادبيللبنين بدرة اعداديةموسى سي علي حسين علي1304261621021028

القانون/واسط جامعة482ادبيالمختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةمحمد خضير ياسر منتظر1305261621157048

التربية/واسط جامعة450ادبيللبنات البتول ثانويةغالي طليع عابر منار1306261622075027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588علميللبنين كربالء اعداديةمطر ضباب زيد كاظم1307271611001350

الهندسة/ديالى جامعة528علميللبنين االنصاري جابر اعداديةعباس علي محمد عامر ياسر1308271611002492

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة521علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةحسن رضا غسان هللا عبد1309271611005235

الطب/القادسية جامعة661علميللبنين سعيد بن عثمان اعداديةعرد خلف صالح علي1310271611005276

االسنان طب/كربالء جامعة650علميللبنين العلقمي نهر اعداديةابراهيم حسين عالء محمد1311271611008150

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة498علميللبنين الحسينية اعداديةغازي شياع سلمان ظافر1312271611009122

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة522علميللبنين المباهلة اعداديةمحمد كاظم محمد احمد1313271611021020

الصرفة للعلوم التربية/كربالء جامعة519علميللبنين االخضر البساط ثانويةالحسين عبد جعفر شاكر احمد1314271611034012

المواد هندسة/بابل جامعة536علميللبنين المؤاخاة اعداديةطوفان عباس حسن علي1315271611037036

العلوم/كربالء جامعة493علميللبنات الثقافة اعداديةعطيه شاكر عماد شهد1316271612055185

الهندسة/كربالء جامعة595علميللبنات الثقافة اعداديةشلش جبر جاسم منار1317271612055247

البيئية الصحة/التطبيقية الطبية العلوم/كربالء جامعة604علميللبنات كربالء اعداديةحسن شمسي جاسم زينب1318271612056170

الهندسة/البصرة جامعة595علميللبنات كربالء اعداديةجبر عبد ريسان زينب1319271612056177

الطب/بغداد جامعة690علميللبنات كربالء اعداديةحسن رضا غسان ساره1320271612056203

العلوم/كربالء جامعة515علميللبنات اليرموك اعداديةكريم نوري حسين تبارك1321271612059026

الصيدلة/كربالء جامعة653علميللبنات النجاح اعداديةجاسم نصيف عامر ايات1322271612060042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593علميللبنات النجاح اعداديةاالمير عبد علي تحسين تبارك1323271612060064

االسنان طب/المثنى جامعة639علميللبنات النجاح اعداديةالرضا عبد علي محمد الرضا عبد رغد1324271612060102

االحيائية التقانات/الخضراء القاسم جامعة527علميللبنات النجاح اعداديةمحمد جياد عادل سوالف1325271612060179

الهندسة/كربالء جامعة604علميللبنات عمارة ام اعداديةحمزه حسين ناصر مريم1326271612071064

الهندسة/الكوفة جامعة581علميللبنات الرسول بضعة اعداديةتقي محمد علي عبد مهند نجاة1327271612087132

العلوم/كربالء جامعة560علميللبنات عكاظ اعداديةخلف محمود حمزة تبارك1328271612088043

الصيدلة/كربالء جامعة643علميللبنات عكاظ اعداديةعلي عبد علي زهراء1329271612088093

التربية/المستنصرية الجامعة455علميللبنات عكاظ اعداديةعلوان جسام محمد سجى1330271612088110

التمريض/كربالء جامعة594علميللبنات عكاظ اعداديةغازي نعمه علي شكران1331271612088118

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560علميللبنات عكاظ اعداديةمنشد طراد فاضل فاطمه1332271612088142

العلوم/كربالء جامعة493علميللبنات المدائن ثانويةخضير احمد ماجد ايه1333271612089003
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الجميلة الفنون/بابل جامعة411علميللبنات االسلمية رفيدة اعداديةجبار الزهره عبد علي ايه1334271612094017

اآلداب/المستنصرية الجامعة473ادبيللبنين المكاسب اعداديةالعظيم عبد نيشان رياض سيف1335271621003046

القانون/كربالء جامعة449ادبيللبنين الوائلي أحمد الشيخ اعداديةكاظم لفته غسان علي1336271621015034

القانون/كربالء جامعة456ادبيللبنين اإلقتدار اعداديةعلي محمد كامل محمد1337271621019062

القانون/كربالء جامعة498ادبيللبنين األفضل الغد اعداديةمهدي طالب حسن غياث1338271621030050

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة453ادبيللبنين الطوسي الشيخ اعداديةعكيلي فليح الحمزه عبد ابراهيم1339271621031004

القانون/كربالء جامعة448ادبيللبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةنجم رحم عيسى مصطفى1340271621151045

االنسانية للعلوم التربية/كربالء جامعة431ادبيللبنات اليرموك اعداديةدريس صافي فاضل ساره1341271622059015

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة435ادبيللبنات العدوية رابعة اعداديةحمد حسين علي محمد اماني1342271622063009

القانون/كربالء جامعة492ادبيللبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةسعيد محمد الرحمن عبد عوف ريام1343271622065027

االسالمية العلوم/كربالء جامعة418ادبيللبنات االسلمية رفيدة اعداديةعباس كاظم هادي رواء1344271622094016

واالقتصاد االدارة/كربالء جامعة436ادبيللبنات تكتم السيدة ثانويةعباس عجاوي علي عبد مريم1345271622097014

القانون/كربالء جامعة500ادبيللبنات المسائية النهوض اعداديةحسون عباس أحمد فاطمه1346271622160025

الطب/ميسان جامعة668علميللبنين النموذجية الثورة اعداديةحسن عالوي فراس فيصل1347281511001134

الهندسة/ميسان جامعة627علميللبنين الجهاد ثانويةخلف كطان حسين عباس1348281511032011

اآلداب/البصرة جامعة380ادبيللبنات اسيا ثانويةشاتي علي كريم مريم1349281522076036

المرضية التحليالت/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572علميللبنين ثابت بن حسان اعداديةعويد عبود كريم حسن1350281611011026

الهندسة/كركوك جامعة622علميللبنين الميمونة ثانويةصخي عباس مطر صالح1351281611019041

الهندسة/ميسان جامعة620علميللبنات الهدى بنت اعداديةلفتة قدوري جمعة رنا1352281612055027

الهندسة/قار ذي جامعة598علميللبنات الكحالء ثانويةحسوني كريدي كريم هنادي1353281612061027

الطب/ميسان جامعة651علميللبنات البيان اعداديةعلي عبود االمير عبد ديانا1354281612078020

التربية/ميسان جامعة501ادبيللبنين اإلعتدال اعداديةحافظ وادي عطية ظاهر1355281621017019

التربية/ميسان جامعة510ادبيللبنات العمارة اعداديةمطشر شعالن احمد نورا1356281622059083

التربية/ميسان جامعة522ادبيللبنات االقصى ثانويةشهيب باتول علي فاطمة1357281622071032

اآلداب/المثنى جامعة404ادبيللبنين االعتماد اعداديةعطيه حسين رحيم احمد1358291521010004

السياسية العلوم/الكوفة جامعة387ادبيللبنين الفقار ذو ثانويةمهاوش انعيمه فاخر راتب1359291521011024

اآلداب/القادسية جامعة390ادبيللبنين النبوي اعداديةالمسجدعتيوي حسن الكريم عبد هاني1360291521016121

محاسبة تقنيات/السماوة/االداري  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399ادبيللبنين المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةعجزان بشان حاجب آحمد1361291521153006

االساسية التربية/المثنى جامعة412ادبيللبنات المنيرة االقمار ثانويةهادي نجم مطشر سعاد1362291522064042

الطب/المثنى جامعة641علميللبنين المركزية الغدير اعداديةمنشود عبد محيل محمد1363291611025187

الهندسة/المثنى جامعة589علميللبنات الوفاء اعداديةعباس الستار عبد جودت زينب1364291612058046
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العلوم/المثنى جامعة517علميللبنات النجاة ثانويةعبيد غالي مسير منى1365291612071077

القانون/المثنى جامعة479ادبيللبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةمطر عطيه عبدالكاظم مصطفى1366291621008062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601علميللبنين االمين ثانويةحسن جبار ابراهيم محمد1367311611009128

الطب/االنبار جامعة671علميللبنين زوزك بناري ثانويةمحمد داود عادل احمد1368311611022004

الصرفة للعلوم التربية/الموصل جامعة478علميللبنات سيوان ثانويةسلطان سليمان فخري ابتسام1369311612038009

الطب/الفلوجة جامعة663علميللبنات االولى النموذجية الرصافي ثانويةابراهيم محمود الوهاب عبد ايمان1370311612040022

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/االنبار جامعة414ادبيللبنين االمين ثانويةحسن جبار ابراهيم علي1371311621009085

الزراعة/االنبار جامعة414علميللبنات الرسالة ثانويةجميل قحطان سعد فاطمة1372321612024018

الطب/االنبار جامعة667علميللبنات الثالثة النموذجية الرصافي ثانويةحسين الهادي عبد حسين براء1373321612029040

الطب/االنبار جامعة666علميللبنات الثالثة النموذجية الرصافي ثانويةالعبد خلف الرحمن عبد هديل1374321612029200

الصرفة للعلوم التربية/كركوك جامعة500علميالمختلطة الشروق ثانويةكرجي عطيه شاكر ميساء1375321612043021

الطب/العراقية الجامعة675علميالمختلطة الحريري ثانويةحارس داود نهاد ساره1376321612045014

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة410ادبيللبنات كرميان ثانويةحمادي عبد احمد مروه1377321622020022

الصيدلة/الموصل جامعة645علميللنازحين-  للبنين نوروز اعداديةيعقوب محسن عباس علي1378331611001184

واالقتصاد اإلدارة/الموصل جامعة400علميللنازحين-  للبنين نوروز اعداديةسعيد هادي عامر محمد1379331611001282

الموصل طب/الموصل جامعة666علميللبنين موصل اسكي ثانويةعباس جاسم محمود حمزه1380331611003020

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة432علميللبنات العامرية اعداديةسلوم ابراهيم جالل داليا1381101512118026

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة424ادبيللبنين الداخلية اعداديةمزعل دايح احمد الدين نور1382101521033043

الزراعة/بغداد جامعة411علميللبنات التقى اعداديةكاظم جرو محمود ميس1383111512071137

العلوم/المستنصرية الجامعة493علميللبنات الكبرى خديجة اعداديةدحام حامد الكريم عبد آيات1384111512076005

اآلداب/كركوك جامعة422علميللبنات اغادير ثانويةالواحد عبد الحميد عبد الواحد عبد شمس1385111512103060

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة419علميللبنات المصطفى اعداديةطاهر راهي سالم كوثر1386111512110164

التربية/المستنصرية الجامعة442ادبيللبنين األنصاري ايوب أبي اعداديةعبود ابراهيم كاظم باهر1387111521008025

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة373ادبيللبنين الجديد العراق اعداديةجبر حسن السالم عبد محمد1388111521011082

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة403ادبيللبنين الروافد اعداديةعلي عبد محمد طه1389111521025025

اآلداب/العراقية الجامعة389ادبيللبنين الوركاء اعداديةمكطوف الكاظم عبد جواد علي1390111521027061

االثار/اآلداب/بغداد جامعة400ادبيللبنين المسائية الجهاد ثانويةشهاب كاظم عبد علي1391111521200153

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة418ادبيللبنين المسائية الرشيد ثانويةناصر عباس نجم احمد1392111521204015

اللغات/بغداد جامعة431ادبيللبنين المسائية بغداد ثانويةعبود نعمه غازي علي1393111521207041

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة399ادبيللبنات الزيتونة ثانويةخسباك نايف عوده فاطمه1394111522061031

للبنات التربية/بغداد جامعة442ادبيللبنات  ابابيل اعداديةسلمان لطيف مزهر شهد1395111522111050
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اآلداب/المستنصرية الجامعة450علميللبنين النور اعداديةسليمان كاظم معجن حسن1396121511026029

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة430علميللبنين النور اعداديةعيه قاسم احمد سجاد1397121511026054

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة401ادبيللبنات البخاري ثانويةعلي عادي ابراهيم سجى1398121522108042

اآلداب/العراقية الجامعة446علميللبنين المسائية االندلس ثانويةمحمد ابراهيم عامر عبيده1399131511256038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400علميللبنات االنتصار اعداديةحسين جواد سمير نور1400131512091170

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424علميللبنات البسالة ثانويةلعيبي جمعه كاظم شفاء1401131512092059

السياسية العلوم/السياسية والعلوم القانون/العراقية الجامعة439ادبيللبنين الصادق االمام اعداديةعايش حمزي فائز يحيى1402131521002111

اآلداب/المستنصرية الجامعة407ادبيللبنين  حارثة بن المثنى اعداديةموسى طاهر حسن امير1403131521007009

اآلداب/المستنصرية الجامعة421ادبيللبنين الدين صالح اعداديةجاسم الستار عبد اياد سيف1404131521008036

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة397ادبيللبنين المتنبي اعداديةسالم كريم كامل سجاد1405131521017041

الجميلة الفنون/بغداد جامعة397ادبيالخارجيونساجت راضي جاسم محمد1406131521400130

الترجمة/اآلداب/العراقية الجامعة424ادبيللبنات االعظمية اعداديةعلي احمد مظفر رانيا1407131522073043

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة406ادبيللبنات الوطنية الوحدة ثانويةعلي صالح روكان ناديه1408131522112042

العلوم/المستنصرية الجامعة476علميللبنين الشهداء سيد اعداديةشرباك مطشر علي محمد1409141511008165

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419علميللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةسلمان داود الرحمن عبد سهم1410141511015029

قبول لديه ليس394علميللبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةعلوان حسين صباح علي1411141511015057

الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد جامعة489علميللبنين المقدام إعداديةخشان جابر علي عباس1412141511017102

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة404علميللبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةهللا عبد صالح محمد غانم علي1413141511019130

الرياضيات/العلوم/بغداد جامعة513علميللبنين الحكمة دار اعداديةمطر خزعل محيسن احمد1414141511026008

قبول لديه ليس409علميللبنين الثقلين ثانويةابراهيم علي سلمان مصطفى1415141511053019

اللغات/بغداد جامعة435ادبيللبنين الزوراء ثانويةجاسم علي عدنان محمد1416141521001033

اآلداب/بغداد جامعة430ادبيللبنين النورين ثانويةسلمان داود عباس ابراهيم1417141521004001

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة377ادبيللبنين النورين ثانويةهللا عبد مناحي جمعة علي1418141521004032

اآلداب/المستنصرية الجامعة410ادبيللبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةمطر محسن علي احمد1419141521019012

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة381ادبيللبنين خلدون ابن اعداديةالكريم عبد الكاظم عبد علي كرار1420141521049082

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة382ادبيللبنين خلدون ابن اعداديةسعد علي حسين محمود1421141521049094

اإلسالمية العلوم/بغداد جامعة391ادبيللبنين المرتضى ثانويةطبك راشد حيدر محمد1422141521051076

السياحية العلوم/المستنصرية الجامعة379ادبيللبنين المرتضى ثانويةجلوب عبد ابراهيم ياسين1423141521051094

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364ادبيللبنات اليمامة زرقاء اعداديةهللا عبد محمد جاسم دنيا1424141522067031

اللغات/بغداد جامعة424ادبيللبنات  فدك ثانويةجاسم عباس طالب فاطمه1425141522070091

للبنات التربية/العراقية الجامعة435ادبيللبنات الضحى ثانويةالزم قاسم احمد سجى1426141522089036
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اآلداب/المستنصرية الجامعة410ادبيللبنات المعرفة ثانويةصالح محمد زكي محمد مروج1427141522106031

واالقتصاد اإلدارة/المستنصرية الجامعة442علميللبنين المصطفى اعداديةحسن محمد عبدالكريم محمد1428151511009149

النفس علم/اآلداب/المستنصرية الجامعة404ادبيللبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةراضي زغيلي قاسم ثائر1429151521005008

الفلسفة/اآلداب/المستنصرية الجامعة402ادبيللبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةعباس خضير ياس صفاء1430151521006087

الطارمية/ التربية/العراقية الجامعة436ادبيللبنين المصطفى اعداديةحسن محمد عبدالكريم حسين1431151521009060

اآلداب/العراقية الجامعة399ادبيللبنات الفيحاء اعداديةخلف صالح حسين ايمان1432151522048027

األساسية التربية/المستنصرية الجامعة418ادبيللبنات نرجس السيدة اعداديةحسيب بشير حميد زينب1433151522055055

التربية/المستنصرية الجامعة449ادبيللبنين المسائية الطائف ثانويةحمادي مهدي سامي منتصر1434191521353104

اآلداب/كركوك جامعة416علميللبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةنجم ابراهيم غازي نواف1435201511005146

واالقتصاد اإلدارة/تكريت جامعة416ادبيالمختلطة للنازحين بازياني خالو ثانويةحمود حسن حميد هشام1436201521230069

األساسية التربية/الموصل جامعة411علميللبنين طالب ابي بن علي اعداديةعلي حسين علي أيمن1437211511014010

الزراعة/ديالى جامعة383علميللبنات االسلمية ثويبة اعداديةحمادي يوسف ياسين هدير1438211512098054

العلوم/ديالى جامعة450علميللبنات النبوة اعداديةبراك محمود شاكر علياء1439211512145060

االنسانية للعلوم التربية/ديالى جامعة430علميللبنات العدوية رابعة ثانويةجعفر رشاد علي هاله1440211512160054

االسالمية العلوم/ديالى جامعة442ادبيللبنين السالم مدينة ثانويةغضبان عدنان قحطان هللا عبد1441211521024012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383ادبيللبنات تلمسان ثانويةصالح داود ناظم أية1442211522124003

األساسية التربية/ديالى جامعة443ادبيللبنات النبوة اعداديةحسين ابراهيم ايوب زهراء1443211522145022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401ادبيالمختلطة المتنبي اعداديةابراهيم خليل هللا عبد انوار1444211522226008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431علميللبنين الصمود ثانويةمرهج عبيد سالم علي1445221511008038

واالقتصاد اإلدارة/القادسية جامعة456علميللبنين الطاهر جواد علي اعداديةوهيل بكير علي امير1446231511012020

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة384ادبيللبنين السجاد اعداديةعلي بزون محمد علي1447231521031068

االسالمية العلوم/العراقية الجامعة389ادبيللبنين السجاد اعداديةمطر حوران شعبان همام1448231521031108

االثار/القادسية جامعة395ادبيالمختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةحمزه عاشور حسين أركان1449231521168002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة360ادبيللبنات المسعودي ثانويةمحمد هادي سامي نرجس1450231522095051

القانون/بابل جامعة505ادبيالمختلطة البواسل ثانويةشياع صكبان سعد زينب1451231522174005

النفط/الهندسة/ميسان جامعة629علميللبنين المركزية االعداديةجبوري هاني كاظم عمر1452241511001261

القانون/الكوفة جامعة442ادبيالمختلطة القادسية اعداديةحسن علي عاد عالء1453251521111065

واالقتصاد االدارة/المثنى جامعة435علميللبنات الزهور ثانويةهداد دخيل فيصل مشاعل1454291512062029
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